
DIYARBAKIR 
ALAN ARAŞTIRMASI 

PROF. IR. SENCER AYAYA 

!002 

\ 
J 



•• 

KENTSEL ENFORMAL SEKTORDE 
İSTİHDAM VE İŞ POTANSİYELİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

r .r 
8A$ ~ ,. • ı . •. · . •. 

GAP &ÔLGr • . . . • · • ., · ·~ı 
oo,.. Jİ • ">• " , ' ' . ,• ~ ... _...,___ __ , __ _ 

DİYARBAKIR ~~MİRBAŞ l\5 33 

ALAN ARAŞTIRMASI 

PROF. UR. SENCER AYATA 

2002 



İÇİNDEKİLER 

TEŞEKKÜR 7 
ÖNSÖZ (TESK-GAP-BKi - UNDP) 9 
ÖZET 17 
ABSTRACT 19 

GİRİŞ 21 

I- DİYARBAKIR EKONOM İS İNE GEN EL BAKIŞ 21 
Kamu Yat ırımları 21 
Tarım 21 
Ticaret 22 
Göç ve Kentleşme 22 
Sanayi 23 
İşgücü, İstihdam ve Eğitim 24 
Sonuç 24 

II-ENFORMEL SEKTÖRDE İSTİHDAM ALAN ARAŞTIRMASI 1 
SONUÇLARI 25 

Demografik Özell ikler ve Sosyal Köken 27 
Meslek, Beceri ve Çalışma Yaşam ı 33 
Çalışan la r, İst ihdam ve İşgücünün N ite likleri 38 
İşyeri Mülkiyeti , Kredi, Hammadde ve Pazarlama 52 
Gelir, Örgütlenme ve Güvence 58 
Bir Sosyal Çevre Olarak Çarşı ve Sa nay i Çarş ıs ı 62 
Sorunlar; İşyerinin ve İ şkolunun Geleceği 65 

III-YATIRIM O RTA MI , EÔİTİM TALEBİ VE ALINA C AK 
ÖNLEMLER 69 

EKLER 77 
Küçük Girişimcil er in Teknik Bilgi , Eğitim ve Ekipman İ htiyacı 77 

KAYNAKLAR 8 1 



GRAFİK ve TABLO Lİ STESİ 

Grafık- 1: Yaş 

Grafık-2: Eğitim Durumu 
Grafik-3: Doğduğu Yer 
Grafık-4: Diyarbakır'a Geliş Yılı 

Grafık-5: Çocuk Say ı s ı 

Grafık-6: Kardeş Say ı s ı 

Grafık-7: Baba Mesleği 

Grafı k-8: Türkçe Dışında Bildiği Dil 
Grafik-9: Meslek 
Grafik- 10: Bu İşte Kaç Yıldır Çalı şı yor 
Grafik-! 1: Bu İşi Öğrenmek Ne Kadar Zama n Al ır 
Grafik- 12: Çalışan Sayısı 

Grafik-13: Çalışanların Niteliği 

Grafik-14: Çalışanların Yakınlık Derecesi 
Grafık-15: İşçi Alırken Nasıl Bir Yol İzlersiniz 
Grafik-16: Çıraklık Okuluna Gönderme 
Grafik- ! 7: Finans Zorluğu Çektiği nizde Kime Borç lanırsın ız 
Grafik- 18: Banka Dı ş ı Borçlanma 
Grafik- 19: 1-lamınadde Temininde Karşılaşt ı ğınız En Önemli Sorun 
Grafik-20: Ürünleriniz i Kime Satars ınız 
Grafik-2 1: Aylık Geliriniz Ne Kadar 
Grafik-22: Gerek li Gelir 
Grafik-23: İkinc i İ ş 
Grafik-24: Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hangisine Üyesiniz 
Grafık-25: Üyesi Olduğunuz Kuruluş lar 
Grafık-26: işyerinde Akraba ve Yakın lar 
Grafı k-27 : En Çok Hang i Alanda Yard ım laşırsınız 

Grafik-28: İ şyerinizi n Geli şmes i Önünde En Önemli İki Engel 
Grafik-29: İ şyerinizi Büyütmek İçin Gerekli O lan Birinci Önlem 
Grafık-30 : İ şkolunda Gelecek 
Grafik-3 1: Teknik Yardıma İhtiyaç Duyulan Konular 
Grafık-32: Eğitime İhtiyaç Duyulan Konular 

Tablo- 1: Meslekler Arasında Say ısal Dağılım 

Tablo- 2: Esnaf ve Sanatkarların Faaliyet Alanları 

Tablo- 3:Beş ve Üzeri i şç i Çalıştıran İ şletmel erin İ şkolla rı 
Tablo- 4:İki- Dört Kiş i Çal ı ştıran İ ş letme l erin İ ş kol l a rı 
Tablo- 5:Sürekli ve Geçici Çalışanların İ şko l larına Göre Dağılım 
Tablo- 6:Çalışan l arın Yakınlı k Dereceleri ve İ şkolları 
Tablo- 7:Çırakları nı Eğitime Gönderenler ve İ şkolları 
Tablo- 8: Farklı Ustalı k Alanlan Olan İ şko l ları 
Tablo- 9: İkinci İş İ şko lları 
Ek Tablo-l:Kliçük Giriş imci lerin Teknik Bilgi, Eğitim ve Ekipman İhtiyacı 

27 
28 
29 
30 
31 
31 
32 
33 
33 
36 
37 
39 
42 
44 
47 
50 
53 
54 
56 
57 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
72 
74 

26 
34 
40 
41 
43 
46 
48 
51 
61 
77 



TEŞEKKÜR 

Bu çalışma nı n hazırlanmasında pek çok kimsenin önemli katkıları olmuştur . Ak ın 

Atauz anket sorularının hazı rl anmas ı , anketle rin uygulanmas ı ve çalı şmanın her aşamasında 

gö rüş, fik ir ve değerl endirmele ri ile sürek li destek olmuştur. Proje çalışmalarını birlikte 

'ürüttüğümüz Remzi Tanrıverdi yerel ortama il işkin sunduğu değerli bilgilerin yanı sı ra 

dostluğu ve konukseve rliği ile ça lışmanın tamam lanmasında büyük rol oynamıştı r. Prof. Dr. 

Murat Şeker anket uygulamas ı nı başarıy la koord ine etm i ştir. Özgür Arun verilerin analizini 

büyük bir titizl ik ve özveri ile yürütmüştür. Sündüs Aydın metinle rin hazırl anmasında 

büyük sabırl a yard ımcı olmuştur. 

·'Kentsel Enfo rmel Sektörde i sti hdamın ve i ş Potansiyelinin Gel i ştirilmesi Projesi"nin 

çeşitli aşama larında Halil Agah, İbrahim Tuğrul , N ilüfer Dersan ve Deniz Sarıöz' ün bilgi ve 

deneyimlerinden yarar l andığımı belirtmek isterim. 

Eşref Tanrıverdi ' nin sağlad ığ ı yardım ve destek bu ça l ı şmanın en önemli 

dayanaklarından biris ini ol uşturmuştur. ihayet, özell ikle vurgulamak isterim ki şayet Alev 

Günal ' ın inançlı ve kararlı tutum ve giri ş i m leri olmasayd ı çalışmay ı baş l atmak ve bitirmek 

mümkün olmazdı. 

Yukarıda k ı saca değinme fı rsa tı bulduğum tüm dostlara en içten teşekkürlerim i 

sunmak isterim. 

Prof. Dr. Sencer AYA TA 
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ÖN SÖZ 

Ülkemiz ekonomi sinde ağ ırlıklı bir yere sahip olan esnaf, sanatkar ve küçük 
ış letme lerin yerel ekonom ileri canlandırmas ı , ekonomik aç ıdan daha yaşayabi lir, 

ürdi.i rülebilir ve daha fazla i şgücü emebi lir bir duruma getirilmesi önem arz etmektedir. 

Bu düşünceden hareketle, Birleşmiş Mil letler Kalkı nma Programı (U DP), T.C. 
Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bö lge Kalkınma İdares i Başkanlığı (GAP-BKİ) ve 
1 o nfederasyonumuzun işbirl i ğ i halinde Diyarbakır ilinde "Kentsel Enformel Sektörde 
st ihdamın ve İ ş Potans iyelinin Geli ştir ilmesi " konulu bir ortak proj e 17/02/ 1999 tarihinde 
ıaşlatılmış ve bu proje ile istihdam o lanaklarının art ırılmasına yöne lik politika öneri lerin in 
cl i ştirilmesi hedcnenm iştir. 

Projenin yerel düzeydeki çalı şma l a rı Konfederasyonumuzca 20.07 .2000 tarihinde 
Diyarbakır ' da aç ılan Proje Ofisinde ylirliti.i lınekted ir. 

Bu proje; 
• Esnaf, sanatkar ve küçük i ş letmelerin durumuna ili şkin yerel düzeyde bir araştırma 

yapılmasını , 

• Bu araştırma verilerinden yola çıkarak enformel sektörde ça lı şanların formel 
ekonomiyle bütün leşmesi , ekonomik gelişmeye katkısı ve i şgücü emme potansiyelinin 
geli ştirilmesi amac ı y la yeni i ş olanak l arının oluşturu lması ve mevcut i ş yerlerin in 
ge li ştiri lmes i ni , eğit im ve kred i imkan l arının ve destek boyutl arını n artırılmas ı 

amacıyla bir eylem planının oluşturulmasını içeren iki önemli boyut taşımaktad ı r. 

Projede öngörü len a lan araşt ırması Diyarbakır' da 7-10 /12/2000 tarihinde yapılmış ve 
işletmelerin genel profi linin çıkarılmas ı , kentse l ekonominin ayrınt ılı bir analizinin yapı lması 
ve ildeki iş letmelerin gereksinimlerinin saptanması sağ lanmışt ı r. 

Alan araşlırmasının sonuçları ; 

• Diyarbakır ekonomisine genel bakış- yapısa l özellikleri, sanay i ve hizmet sektörlerinin 
gelişme potans iye lleri ve istihdam yaratma kapasitesi, 

• Diyarbakır ekonomisinin mevcut durumu ile alan araştırması bulgularından yola 
çıkarak enformel sektörde üretkenliğ i , verim l ili ği ve istihdam ı artırmaya yöne li k 
politika öneri le ri , 

Bu kitapta top l anm ı ştır. 

Bu kitapta ayrıca ki.içlik girişimcil erin teknik bilgi, eğitim ve ekipman ihtiyacı konusunda 
yapılan tespitler de tablolar hal inde verilmi şti r. 

Önemli bir kaynak niteliği ni taşımakta o lduğunu düşündüğüm bu çalı şmanın ilgililere 
yararlı olmasını diler, başta bu kitabın yaza rı Prof. Dr. Sencer Ayata olmak üzere, Akın Atauz 
ve Dr.Remzi Tanrıverdi ' ye ve emeği geçen ti.im kurum/kuruluş/k iş ilere teşekkür ederim. 
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ÖN SÖZ 
Dicle ve Fırat havzaları ndak i su ve to prak kaynak l arını n ge l i ştirilmes i ni amaçlayan. 

suya dayalı bir kalk ı nma projesi olarak baş l a t ıl an Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 1989 
) ıl ında GAP Maste r P l a nı ' nın h azı rlanmas ı y l a bi rl ikte çok sektör lü , e ntegre bir sosyo
·konomik bölgese l ka l k ı nma projesi n ite li ğ ine kavuş turulmuştur. Proj enin bu nite l i ğe 
·ıv uşması , sektörle r a rası entegrasyon ve kurum lar a rası koordinasyo n iht iyacın ı doğurmuş 

c bu ihtiyac ı karş ıl amak üzere 1989 yı l ında ülkemizin ilk ve tek bö lge kalkınma kuruluşu 
an GAP Bölge Kalkınma İ daresi Teşkila tı kurulmuştur. İdare tarafından, daha k uruluşundan 
baren. bölge ha lk ının nabzın ı tutmaya, sosyo-ekonomik yapısını anlamaya, toplumun sorun 

c önceliklerini belirlemeye yönelik araşt ırma la ra giri şi l mişti r. 13u araş tırma l arl a temel olarak, 
ıölgede fark l ı sosyal katmanların bulunduğu ve bu fark lı ka tmanların farkl ı sorun ve 
T'Celiklerinin olduğu ve projeden farkl ı şek ill erde etkilenebi lecek le ri , daha da öneml isi 
!aavantaj lı olarak tanımlanabi lecek bir ta k ım to plumsal grupların (kadın l a r, topraksız ve 

k ıçük topraklı çiftçile r, gençler, küçük işletme sahipleri. kent yoksulları vb.) özel olarak ele 
ınıp güçlendirilmeye ve ka lk ınmanın temel ka t ıl ı mc ıl a rı hali ne getir ilmeye gereksinim 

<luy<lukları ortaya konulmuşt u r. GAP İ d a res i bu araştırma ların sonuçl anmasını taki ben, 
sonuçların değerlendir i lerek sosyal kalk ı nma politika ve stratejilerin in tanım l anması amacıyla 
iini\·ersi teler, ilgili kamu kuruluşla rı , lıüküme t dışı k uruluş l ar ve ulus l ararası kuruluş l a rın 

c.:msilci lerinin kat ıld ığ ı ça l ı şma lar baş latm ış ve bu çalı şmaların sonucunda 1994 y ı lında GAP 
Sosyal Eylem Planı hazırlanmıştı r. 

Bu ça lışma l ara ek olarak, 1995 y ı lı na gelindiğinde GAP ' ın i çerdiğ i önemli büyük 
fiz iksel yatırım lar büy ük ölçüde tamamlanma noktasına gelmi ş ve Harran Ovasına ilk su 
verilmeye başlanm ı ş t ı r. Bu arada bölgede önem li demografi k ve sosyo-eko nomik deği şmeler 

gerçekleşmiş ve ka lk ı nma öncelikleri deği şmeye başlamıştır. Yaşanan bu deneyimlerin 
ış ığında ve küresel ö lçekte kalkınma paradigma l arın ın deği şmesinin e tkis i ile 1995 y ı lından 

itibaren, GAP' ın kalkınma yak laşımında deği şime gidilmiş, temeline i nsanı alan, kalkınmanın 

sosyal-insani ve çevresel-ekolojik boyut larını gözeten bir yak laşı mla , GAP sürdürülebilir 
insani geli şme proj es i o la rak ele a l ınmaya baş l anmışt ı r. Sürdürülebili r ka l kınma yaklaşım ı , 
kal kınma stratej ile rinde sosyal, ekonomik ve çevresel unsurları n bir a rada ele alınmas ı , 

optimizasyonu ve her ne pahas ı na olursa o lsun ekonomik büyüme yerine, i nsanın yaşam 

kalitesini artırmay ı amaçlayan bir ka lk ı nma an lay ışını gündeme getirmekteydi. Bu yak laşım 

başta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olmak üzere ulus l araras ı kuru luşların 

da ilgisini çekmiş ve ilk somut meyvesini ı 996 yılı nda U DP ile işbirli ğ i iç inde hazırlanan ve 
29 alt-projeden oluşan ·'GAP' ta Sürdürülebili r Kal kınma Program ları " proje paketi olarak 
' ermişti r . 

Sürdürülebi lir ka l kınma yak laşım ı ka l kınma strateji lerinde üç temel unsuru ön plana 
ç ı karmıştı r. Bunla rda n birincisi kat ıl ımcılık tır. Katıl ımcılık kara r a l ın a (planlama) ve 
uygulama süreçlerine projeden yararlanacak l a rın ve etkileneceklerin dahil edilmesi ve bu 
yo lla toplumun güç lend irilmesi olarak tanım l anmaktadı r. İ kinc i unsur ise kalkınmada eşitlik 
ve adi ll iğin sağlanmas ıd ı r. Bu unsur bir yanda n dezavan tajlı durumda bulunan toplumsal 
grupların konumunun g üçlendirilmesi, d iğer yandan da kalkınma çaba l arının külfet ve 
nimetlerinin fark lı ka tmanlar ve kategoriler tarafından göreli olarak adi l pay l aşılması ve çağın 
standart l arı ölçüsünde mutlak yoksulluğun o rtadan kald ı rılmas ı olarak tan ı mlanmakta ve 
an laşıl maktad ır. Üçünc ü unsur ise insan kaynaklarının gel iştiri lmesid ir ki , bu unsur i nsanların 
yapabili r k ı lınmas ı o larak tanımlanmak ta ve kal kınmanın hem temel iti c i g ücü hem de temel 
hedeflerinden biri o larak görülmektedir. 
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"Kentsel Enformal Sektörde İ stihdamın ve İ ş Potans iyelinin Ge li ştirilmesi" projesi 
böyle bir yaklaşımın ürünüdür ve bir yandan kent yoksullarının mesleki becerile rini artırarak 
istihdam ol anaklarını artırmayı ve çalı şma koşullarını i y il eştirmey i , di ğer yandan da bu 
işgücünü ilk planda emme potansiyeli taş ıyan kliçük ve mikro i şl etmelerin ge li ştirilmesine 
yönelik strateji ve eylemlerin tanımlanmasını , bu a landa bir model ge li ştirilmesini 
amaçl amaktad ır. Bu amaca yönelik o larak Diyarbakır ke ntinde pilot araştırma, planlama ve 
uygulamaları içeren bu proje "GAP Bölgesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Programı" 
kapsamında yer alan 29 projeden biridir. Katılımcılık ve sürdürülebilirliğin bir gereği olarak, 
projenin uygulanmas ı bu kesimin temel üst örgütü o lan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) ve onun yerel örgütü olan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarla r Odaları 
Birl i ğ i (DESOB)'ne delege edilmi ştir. Burada temel beklenti , strateji ve ey lem planının bizzat 
bu kesim in katılımı ile belirlenmesi, uygulama ların bu kesimin örgütleri arac ılığ ıy l a 
yürütülmesi ve projenin tamamlanmasından sonra da proje çı ktıları nın sürdürülmesi ve tüm 
bölgeye yaygınlaştırılmasıdır. 

Tabandaki kitlenin katı lımının da bi r arac ı o larak görülebilecek e limizdeki bu 
araştırma raporu; araştırma- p lan lama, uygulama ve izleme-değerlendirme olmak üzere üç ana 
bileşenden oluşan projenin ilk aşama ürünlerinden biri o lup, bu kesimin temel sorunlarını , 
potansiyellerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini ortaya koymaktadır. Bölgeye il işkin bu kesime 
yöne lik ilk ve tek kapsam lı araştırmanın sonuçl arını yansıtan bu raporun biri beklenen ve 
tanımlanmış, diğeri dolaylı iki e tki sin in o lacağını düşünüyorum. Bunlardan birincis i, eylem 
p lanının hazırlanmasına vermekte olduğu girdi, ikincisi ise politika oluşturanlara sağlayacağı 

bilimsel verilerin yaratacağı etkidir. Her iki etki de eşit öneme sahi p bulunmaktadır. 

Temelde istihdam artı ş ı yaratmay ı ve işgücünün kalitesini artırmay ı amaçlayan 
proj ede bundan sonraki adımla r, hazırl anmakta olan eylem planı doğru ltu sunda, önce 
Diyarbakır ' da bir pilot uygulama yapılmas ı ve daha sonra elde edilecek sonuçla ra dayalı 
olarak GAP bölgesi için yaygınlaştırılabilmeye elveri ş li bir model olarak kullanılmasıdır. Bu 
çerçevede pilot uygulamanın Diyarbakır kentinde istihdam yaratıc ı/artırıc ı yönde etki 
yaratması ve eşzamanlı olarak eylem planı doğrultusunda kent ekonomisine ivme kazandırıcı 
yeni proje ler hazırlanması ve kamu, özel sektör ve toplumun i şbirl iğiyle uygu l anması bu 
projenin önümüzdeki dönemde arzu edi len çıktıların ı o luşturmaktadı r. Uzun vadede ise 
gelişt iril en modelin tüm bölgeye yaygınlaşt ırıl abilmes i projenin temel başarı göstergesi 
o lacak tır. Böyle bir çalışmanın ülkemizin en büyük siv il toplum kuruluşu olan TESK ile 
ortaklık içinde yürütülüyor olması , bu alandaki ümitle rimi güçlendi rmektedir. Böy le bir 
ça lı şmaya verdikleri katkılardan dolayı Konfederasyon Başkanı Say ın Derviş GÜNDA Y' ın 
şahsında tüm TESK üyelerini kutlar, çalı şma l arında başarı l a r dilerim. Ayrıca, başta Prof. Dr. 
Sence r Ayata olmak üzere, bu rapo run hazırlanmasında emeği geçen tüm uzmanları kutlar, 
katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım. Esnaf ve sana tkar kesimine hay ı rlar getirmesini 
dilerim. 
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ÖN SÖZ 

Birleşmiş M i ile ti e r Kal kınma Programı (UN DP), sürdürülebi 1 ir kalkınma için uygun 
1ol itikaların oluşturulmas ı amac ıyla tüm dünyada ulusal makamlarla i şbirli ğ i yapmaktadır. 

'3 u politıkaların o luşturulması için ça lı şma l arım ızın odak noktasın ı tüm toplumsal 
irimlerin nasıl ge lir ürettiklerini ve karş ıl aşt ı kla rı darboğaz l a rın an laş ı lması 

luşturmak dır. Bu yak l aşım, ulusal ortaklarımızın ve bizim , sınırlı ulusal mali kaynakların 

iirdürüleb r insani ka lkınmanın gerçek l eşti rilmes i için en etkin şek ilde kullanılmasını 
1ğlayan pr Jgram la rı teşvik etmemize imkan tanımaktad ı r. 

Tür ·ye'nin c iddi bir ekonomik reform programı uyguladığı şu s ı ralarda sosyal ve 
konomik gelişmeye yard ı mcı olmak iç in ulusal kaynakların dikkatli ve verimli 
ullanılm" yeni bir önem kazanmıştır. Kısaca, kaynakların kıtlığı , tüm kamu kuruluşları ve 
yasi erk sadece Türkiye'nin sosyal ve ekonomik geli şimini canland ırmak için hayati 
nem taşl\ n faa liyet ve sektörlerdeki prog ramlar için kaynak ay ı rabi l eceği anlam ı nı 

.ışımaktadır. 

Bı.. ,edenle, Türkiye Esnaf ve Sana tkarları Konfederasyonu (TE K)'nun, UN DP'nin 
AP Bölge.. el Kalkınma İdaresi(GAP BKİ ) ile uz un süreli işbirliği sonucunda hazırladığı bu 

ı ıpor, plaı •nacıla r ve politikaları belirleyen yetkililer açısından çok önemli bir araç tır. Prof. 
) r. Sene .\yata ta rafından ve U DP-GAP BKİ destekli bir dizi program kapsamında 
luşturula. erel ortaklar ağından yararlanıl arak hazırlanan bu rapor, Diyarbak ı r 'da ··kentsel 
nformel ktör" (daha iyi bir tanım lama o l madığı için ) tanım l amış olduğumuz bi r 
nplumsal, ekonomik grubun durumunu ortaya koymaktadır. 

Ara ırmac ıl ar ve politika belirleyen yetkililer tarafından sürekli olarak belirtildiği gibi 
)iyarbakır fürkiye' nin ekonomik reform programının belirlediğ i ö ncel iklerin ve Avrupa 
1 irl i ği'nc üyelik dahil olmak üzere öteki ulusal ka lkınma hedeflerinin bir çoğunun 
•crçck leşti rılmesinde ka rşı l aşt ı ğ ı ka l kınma sorunları na örnek oluşturan bir şehirdir. Raporda 

yer verilen bilgiler , ulusal polit ika konu ları açısından bu şehrin ve nüfusunun sını rları 

ötesine uzanan b ir önem taşımaktadır ve bu nedenle Türkiye ' nin ulusal kalkınma 
hedeflerini ilgilendirmektedir. 

Bu bulgu l arın, ulusal planlamacılar ve Dünya Bankas ı ve Avrupa Birliği dahil olmak 
üzere Türkiyc'nin ö teki uluslararas ı kalkınma ortaklarının büyük il gisi ni çekeceğine 

inanıyorum. Rapor, Diyarbakı r' ın ken tse l "enfo rmel" sektörünün eko no mi k verimlil iğini 

artırabileceği ve ge l i şt i re bileceğ i alan ları çok başarılı bir şek ilde gösterme kte ve bu sektörün 
stratejik teknik desteklerle ol uşturu l ab ileceğ i ulusal gel ire katkıda bulunma kapasi tesini 
ortaya koymaktad ı r. D i yarbakır kent ekono misinde gözlemlene n b irçok dar boğaza 
karşın,Rapor beli rlenen sektörleri dikkatli bi r şek ilde hedefleyen bir programlar paketi 
ö nermektedir. Ayrı ca, gençlerin istihdam ve eğitim gereksinimleri ve sosyal ve ekonomik 
açılardan önemli katma değer sağlayacak tekno lojik yeni likler üzerinde durmaktad ı r. 

UNDP kend i ad ına bu raporun bu lgu ları ndan yararlanılması iç in uzun dönemli 
ortakları, özellikle de GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile i şbirl i ğine devam etmeye hazırdır. 
UNDP'nin bu konudaki nihai amacı Türkiye'nin ulusal kalkınma aktörlerinin ve 
ortaklarının bu raporun bulgularının rasyonel, etk in ve verim li yatırım p lanlarına 

dönüştürülmesi için desteklenmesidir. Bu yöndeki çabalar Türk iye 'nin ulusal kalkınma 
hedeflerinin gerçek leştir i lmesine somut katkıda bulunacaktır. 
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UN DP, bu raporun hazı rl anmasındaki katkıları nedeniy le bütün kurumsal ortak la rı na 

özellikle de GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve TESK'e teşekkür eder. UNDP,Diyarbakır Esnaf 
ve Sana tka rlar Odaları Birl iğ i ' ne(DESOB) konukseverl i ğ i ve sergilediği işb ir l iğ i ruhu 
nedeniy le müteşekki rd ir. Her zaman ol duğu gibi UNDP, Prof. Dr. Sencer Ayata'ya açık 

anali z i ve kapsam lı bulgu l arı , Sayın Akın Atauz'a da proje faaliyetlerini etkin şeki l de 

koordine etmesi dolay ı sıyla teşekkür eder. 

Alfredo Witschi Cestari 
Daimi Temsilci 
UNDP 
Ankara 
Mart 2002 
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fO REWORD 

The United Nations Dcvelopment Program (UNDP) works wi th gvernment authori ties 
\Orld wide to create the right policies for susta inable deve lopnıent.To graps how societies, 
om indi, iduals to ente rprises and to government institutions, generate income and ıo 

nderstand the bottlenecks they face , are issues that we place at the core of our work.This 
ıderstandıng allows our national partıı ers a nd us to advocate for po lic ies and progranıs 
at utilise 1 mited national fınancial rcsources in tlıe most time and cost effıcient manner 
achieve ustainable human deve lopnıent. 

Espı.: ially as T urkey undergoes an econemic reform program of unparalleled 
•nensions. mcticulous and producıi ve planning and use of national resources for assisting 
'İa l and ~onomic deve lopment havc ga ined a new s ign i fıcance .In short,scarcity of 
.ources h. meant that government institutions, including the Turkish cabinet itself, can 
ıly spare unds fo r programs in sec ıor s and activities that are vital for spurring Turkey's 
cial and cconomic development. 

Tht. fore, the report produced by Confederat ion of Turkish Crafısmen and 
·adesmen ESK) as a result of ıhe U DP's long enjoyed cooperatio n wiıh the GAP 
~gional Ot.:velopment Administration (GAP RDA), is very importan t too l for planners and 
)licy mak ·s alike .Authored by Prof. Sencer Ayala and benefıting from a network of loca! 
rtners es bl islı ed under several UNDP- GAP RDAsupported programs, the repon maps 
"'situatic of an econo mic group ( for want ofa beller term) we ha ve labelled the '"urban 
fo rma! St or"' in Diya rbakir. 

As peatedly no ted by sc lıola rs a nd policy makers, Diyarbakir is a city that 
ıitoınizes ıe development clıallenges Turkey faces in its handling of the priorities set by 
ıe econonııc reform program and nıany of the other national developmenı objectives, 
ıclud ing I'U accessio n.The report's fınding a re relevant for national policy matters tlıat go 
yond this city's and its populations2 confınes and therefore, concern Turkey 's nat io ııa l 
·velopment objectives. 

l trust that these fındings will catch the ful l attention of natio na l planners and 
1 urkey's other internatio nal development partne rs including tlıe World Bank and Europen 
Jnion .The Report shows, very successfully, the mechanisms with which Diyarba ir's urban " 
nformal" scctor can increase and inıprove its economic effıciency. lt hig hlights this sector's 

ab ility to contribute to national inconıe, with the he lp of strategically fo rmulated technical 
assistance.lndeed, de p i te the very many bottlenecks observed in Diyarbakir's urban 
economy, the Report proposed a relevant set of p rograms carefully targeted at the sectors 
identifıed.lt further focused on the young peoples employment and training needs, and on 
the technological innovation that will yield crtical value added in social and economic ternı. 

The UN DP for its part is ready to continue its work wiıh its lo ng- term partners, 
notably the GAP Regiona l Developınent Administration, in proınoting the fındings of this 
report.The ultimate a im of the UNDPin this regard would be to support Turkey's national 
development actors and their international partners to translate ıhe fındings of this repon 
into rational, effective and effıcent investment pla ns.This effort should the refore concrctely 
contribute to the rea lizatio n of Turkey's national deve l opnıent objectives. 
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The U DP wislıed to th ank a li this partners, notably ılı e GAP R egio nal 
Development Administration and TESK, for t lıe prepa ration of this report.The UN DP is 
also gra teful to the hospitality and sprit of cooperation offered by the Diyarbak ir Chaınber 
of Craftsmen and Tradesmen (DESOB).As always,U DP is thankful to Prof. Sencer Ayata 
for his incis ive analysis and thorough findings and to Mr. Akin Atauz for his effective 
coordination of projeci activities. 

Alfredo Witschi Cestari 
Reside nt Representative 
UNDP 
Ankara 
March 2002 
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ÖZET 

Kentsel Enformel Sektörde İ stihdamın ve İ ş Potans iyelinin Gel iştirilmes i Projesi 'nin başlıca 
amacı Diyarba kır kent inde yaşayan nüfusun yeni i ş alan la rı ve gelir kaynak larına 
kavuşmasına yönelik po litikalar önerme ktir. Bu çalı şma enformel kes imin ist ihdam 
olanaklarını Diyarbak ı r lı esnaf ve sanatkar lara uygulanan anket verileri temelinde 
ince lemekıedir. Sahip olduğu önemli sosyal ve ekonomik fırsatlara ve potansiye le rağmen 
Diyarbakı )Oğun bir istihdam ve artan i şsizlik sorunu ile karşı ka rş ıyad ır. Dolayısıy la kentte 
büyümc}i sağlamak ve yerel nüfusun refah düzeyini yükseltmek büyük ölçüde isti hdam 
olanaklarının geliş t i rilmesine bağlıdır. 

Araştırma sonuç ları Diyarbak ı rlı küçük giri ş imci l erin genç ve o rta yaş kuşağında ve 
:lğırlı kla kent köken li kimse ler olduk l arın ı o ı1aya koymaktadır. Küçük girişimci lerin önemli 
hi r kesim pek azı fo rmal mesleki eğitimden geçmiş olmakla birlikte vası nı ve belirli bir 
düzeyde 'ğitim sahibidir. Bu yönüyle enformel kesim kent top lumunun yerleşik ve 
stikrarlı b tabakasını oluşturmaktad ı r. Ücrets iz çalışan aile üyeleri dahi l i ş l etmelerin ancak 
yarısında şçi çal ı şt ırılmaktadır ve bun ların beşte dördü beşten az işç i ça l ıştı ran küçük 
işletmelerdir. Diğer ken tlerden d ı ş alım yapan o ldukça geli şmiş bir ticaret ağ ı sayesinde 
g irdi ve hammadde gereksinimlerini karş ı !ayabi len Diyarbakır en fo rmel kesimi kendi 
ürettiği md ve hizmetle ri dışarıya satmakta çok sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Esnaf ve 
sanatka•l ı en başta finans güçlüklerinden dolayı zorda kald ıklarını beli rtirken buna genel 
talep )Ct s izliği , i şye ri mekan ı darlı ğ ı . yoğun rekabet ortam ı ve te knolojik deği şimi 

ızlemedd zorluk lar gibi sorunları da eklemektedir. 

Bu çalışına aynı zama nda Diyarbakır enformel kesiminde teknik eğitim ve yardım 

talebinde bulunan sanatkarlar ve küçük sanayicile rin öncelikle yeni makinelerin kullanım 

ve bakım konularında eğitimini vurgulamaktadır. Danışmanlık ve eğitim programlarından 

yararlanması öngörülen hedef kitle öncelikle genç, kentli ve yenilikçi küçük giri şimcilerdir. 

Enformd kesimde i stihdamı geliştirmey i amaçlayan proje ve program la r buna ek olarak 
y üksek büyüme potans iyeli olan kesimler üzerinde yoğunlaşma! ıdır. Dikkate alınmas ı 

gereken bır başka ö nemli konu büro çalışanlarının eğitimidir. Bir d i ğer yak laşım MEM ve 
MEKSA gibi iki önemli kuruluşun mevcut eğitim programl arının ge l iştirilmesi ve bunlara 
yeni alanların eklenmesi o labi li r. Diğer yandan, kazandırma program l a rı küçük girişimcilerin 
kendi lerinin en öne mli gördükleri kesimlere yönelik ola rak da düzenlenebilir. Nihayet, 
geli ştirilecek programl arın enformcl i ş l etme l ere çeş itli hizmetle r sunan kurumların 
etkinliğini ve evrimliliğ ini artırmaya yönelik çabaları dikkate almas ı düşünülebilir. 
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\BSTRACT 

>ıc major a inı of the proj eci on the dcvelopment of employment in the informal sector is ıo 

·pose policies orientcd towards t lı e creatio n o f ncw jobs and gene ra tio n of incomes for 
re people in lhe ci ty of Diyarbakır.Tlı is s tudy examines the employment prospecıs for ıhe 
·rmal scctor in th is pa rticular city on the basis of survey dala gathered from small-scale 
..:rpreneurs.Despi te its considerable socia l a nd economic opportunites and poteıı t i a l s 
..ırbakır suffers fro m serious em ployment p roblems and growi ııg unemployment.Therefore, 
aining urban g rowth and increasing the wel fa re of the loca! population depends 
ıificantly on improving the employnıent prospects in the city. 

research results ind icate ıhat D iyarbakır 's small-scale eıılerpreneurs are genereally young 
middle aged people, many ofwhom have urban backgrouııds. A s i gni fıcan t sectioıı ofıhe 
l enterpreneurs are ski lled and educated people despite the facı that very few among tlıeın 

\ fo rma! vocational training. As suclı they constitute an establ ished a nd stable stratunı in 
urban society.Only one half ot the enterprises employ workers, inc luding the u ııpaid 

ı ily membcrs, and four fi ft hs of these employ less than fıve persons. T he majority of the 
il entrepreııeurs eam incomes below the average per capita incoıne in T urkey. Via a higly 
cloped trade metwork basedon i ınports from o ther cities the informal sector in Diyarbak ır 

n ides its input and rawmaterial needs but the sector has an extremely limi ted potential for 
1rting the goods and services that it produces. The shopkeepers and artisans maintain that 

suffer ınost frorn fı nanc i a l difficulties and ıo this they add othe r p roblems suc lı as 
ıfficient denıand fur products, shortage of workplace space. intens ive cornpeti tion aııd ıhe 
iculties involved in [ollowing the ternds in innovation and technological change. 

Thc study a lso attempts to identify the need for technical assistance and educaıion 
r ong Diyarbak ı r's in fo rmal sector e ııterprises and suggest possible tra ining prograıns.The 
t.sans aııd snıall-sca l e indus t riali sıs who do demand technical education and as i staııcc give 
ıo ri ty to training in the use and ınai ııtanance of new eguipıne nt. in the case of the 

.. 1pkeepcrs the ern phs is is on marketing a nd bus iness orgaıı iza ti on.The target group ıo 
ııc fit froın the consulting and education prograrns should be the young, urbaııized a ııd 

novativc snıall-sca l e cnterpreneurs. l ıı additio n, it is argued that projects and programs ıhat 

rn designed to develop cnıploymeııt in the inform al sector should primarily focus 0 11 those 
scctors of the econorny that ha ve a high growth potential.Another area of concentraıion could 
·)e training of offıce workers. The iınrovement of the existing training prograıns of the two 
major institutions (M EM and MEKSA) and helping theseinsititutions to open ııew areas can 
be another policy.Tra ini ng programs can also be o riented towards those areas of activity nıost 

highly esteemed by the snıall entrepreneurs the rnselves.Finally, prog ra rns may take i n ıo 

account the efforts towards increasing the effi c iency amd productivity of i nstitutioııs ıhat 
provide various services for the inforınal enterprises. 
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G İRİŞ 

Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktad ı r. Birinci bölümde Diyarbakır ekonomisinin 
'Jazı yapısal özell ikle ri e le alınmakta ve sanayi ve hizmet sektörlerin in ge li şme potansiyelleri 
·e istihdam yaratma kapas itesi üzerinde durulmaktad ır. İkinci bölümde enformal sektörde 
stihdam \'t' iş potans iye linin geli şt irilmesini amaçlayan projenin bir basamağını oluşturan 

lan araştırmasının temel bulgu la rı ortaya konmaktadır. Üçlincü ve son bölümde ise, 
) iyarbakır ·konomisini n özellikleri ve alan araştırması bu lgularından ilerleyerek enforıııal 
ektörde •re tkenliğ i , verim l i l iği ve i stihdamı artırmaya yöneli k politika önerileri 
1rtışı lmakL jır. 

1-DIYARBAK IR EKONOM İ İ: 

Gl .EL BAK I Ş 

D) bakır, içinde bulunduğu bölgenin e konomik, kültlirel ve ida ri merkezi olarak 
üyük bir r hi ve coğra fi öneme sahiptir. Kent, çok uzun bir süreden beri , Mardin. Batman, 
rfa, Adı~ ınan. El az ığ, Bingöl ve Muş illerini kapsayan geniş bi r bölgen in kavşak noktası 

•lagelmiş,ır Merkezi ko numu, kente öneml i bir ta rihi birikim ve insan kaynakları bakımından 

•üyük potJnsiyel taşıyan zengin bir kültüre l do ku kazandırmıştır. Çevreden ve geçm i şten 

•e len ah.ı 1J lara rağmen kent öze lli kle yak ın dönem tarihinde ekonomik gelişme ve 
Jplumsal llkınma bakımından bir duraklama ha tta geri leme sürecine girmi ştir. Özellikle son 
irmi yı 1.. kent ekono misi istikra rl ı bir büy üme çizgisi i z leyememi ştir. Diyarbakır, 

.anlıurfa n n GAP yatırımlarının merkezinde bulunması ve Gaziantep' in giri şimci dinamizmi 
ayesinde 1 azand ı ğ ı gel i şıne ivmesini yaka layamamış ve sonuçta sosyo-eko nomik bakımdan 

'"IU kentlcrın gerisine düşmüştür. Coğrafi üs tünlüklerine, tarihi birikimine ve hı zl a artan 
1üfusuna r· gmen sanay ileşememe kentin karş ılaş tı ğı so runların te me li nde yatan başlıca 
tkendir. 

Kaı u Ya t ı rım l a rı 

Diyarbak ır' da ancak son bi rkaç yılda tırmanış gösteren kamu yatırımları oldukça cılız 

bir düzeyde kalm ı ş tır. Bu yatı r ı mlar esas o larak enerji, tarım ve a l tya pı a l anları nda 
toplanmıştır. İlde to plam banka mevduatı , topla m banka kred isi, ki ş i baş ına düşen banka 
kredisi Türkiye orta l ama larının çok altında kalmı ştır. Bununla birlikte bölgede bulunan devlet 
görevlilerinin yaratt ığ ı mal ve hizmet talebi Diyarbakır ekonomisinin baş ! ıca dayanaklarından 

birisi olarak görülmek tedir. Diğer yandan eğitim, sağlık ve diğer sosyal a lt-yapı yatırımları 
h ızla büyüyen nüfusun ihtiyaçlarının karş ılanmasında çok yetersiz kalmaktad ı r. 

Tarı m 

Diyarbak ır i linin tarımsal yapısından gelen bazı olumsuzluk lar eko nomik gel işmeye 

e ngel teşki l eden baş lı ca nedenler arasında görülmektedir. ulu tarım arazisinin Tlirkiye 
orta lamasının ancak yarı s ı (% 7. 1) düzeyinde ka ldığı ilde tarımsa l ürün deseni çeşitlenme 

gösterememiş ve büyük ö lçüde hububat ve mercimek üretimi ile sını rl ı ka lmıştı r. on bir kaç 
yılda özellikle Bism il ' de gözlenen sulu tarım ve pamuk ek iminin bu ilçeye gözle görünür bir 
canlanma getirmesi şimd i li k bir istisna teş ki l etmektedir. Ekilebi li r araz inin çoğunluğunu 
e llerinde tutan büyük to prak sahipleri güçlü bir ticari tarım yaratma veya kaynak larını kentsel 
e konomik faaliyetle re ve sanayiye aktarmada kayda değer bir başarı sağ layamam ışlardır. 1993 
y ılı itibarıy la tarım kesiminde faa liyet gösteren hanelerin %44.Tsi top raksız ve yoksul 
köy lülerden oluşmaktad ı r (Sönmez, 1992) ve bu kesim kent ekonomi si iç in can lı bi r pazar 
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oluşturmada çok yetersiz kalmaktadır . Bölgede yaşanan çat ı şma ve terör ortamı tarım 

ekono mis inin karşılaştı ğ ı güçlükleri ve engelleri aşamamasının baş lı ca nedenle rinden 
biris idir. Tarımsal ekonominin can damarı olan hayvancıl ık son yirmi yılda eski ö nemini 
kaybede rek ciddi bir gerileme süreci içine girmiştir. Hayvan say ısında azalma görülmektedir. 
Buna bağlı olarak besicilik alanında kullanılmayan büyük bir atıl kapasite mevcuttur. Nitekim 
kentte tavukçu luk faaliyetlerinin dahi gelişmemiş olması dikkat çekicidir. Kısacas ı Diyarbakır 

ili ve çevresinde tarım ekonomis i kentsel ekonomiyi ve sanayileşmey i destekleyecek ve 
sürükJeyecek bir lokomoti f ro lü oynayamamıştır. 

Özetleyecek olursak tarım kesimi; sanayi ve hiz met sektörleri için pazar rolü 
oynamakta, sanayi kesimi için g irdi üretmekte ve sanayi yat ırımlarının fi nansmanında 

kullanı l acak sermaye ve kaynak transferi sağlamakta son derece yetersiz kalmıştır. 

Ticaret 

Diya rbakır kentine bağ lı hinter landın son y irmi y ılda daral ması ilin ta rımsa l 

ekonomisinin karş ıl aştığı sorun lar kadar çevre illerde de görülen benzer bir siyasal çatışma, 

siyasi i stikrars ı zlık ve ekonomik durgunluk ortamının da sonucudur. İlin doğusunda , 
kuzeyinde ve güneyinde ticari hayat ve tarımsal faal iyetin geri lemesi Diyarbakır iş dünyas ı 

için c iddi bir talep daralmas ı ya ratmıştır. İ stikrars ız l ı k ve belirginsizlik ortamı bö lgede 
birikmiş o lan sermayenin bölge dışına göçmesine yol açmı ş ve bu durum zaten cılı z olan 
tasarruf ve yatırımların büsbütün azalmas ı sonucunu doğurmuştur. Nihayet, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi ' ni ı 990· 1ı yıllarda en derinden etkileyen ge li şme 1991 yıl ındaki Körfez 
Savaşı sonrasında Türkiye'nin en önde gelen ticaret partnerlerinden Irak.la il işki l erinin son 
yıllarda bir ölçüde açılan sınır ticareti dışında neredeyse durma noktasına gelmesi ve bunun 
kadar öneml isi bu güzergah üzerinde yer alan tüm yerleşim birimlerinin can damarı olan sın ı r 

ticaretinin çökmesi olmuştur. Ticaretin durması başta ulaşım o lmak üzere dış ticare te hizmet 
veren sanayi ve hizmet kesimlerini telafisi mümkün olmayan bir durgunluğa sürük lemiştir. 

Tarım kesiminden gelen ta lebin daralması , dı ş ticaretin ve transit taşımacılığın 

gerilemes i ve bölgeden sermaye göçünün hızl anması Diya rbak ı r'da üretimi zayıflatm ış ve 
kentin birçok temel ürün bakımından dışarıya bağımlı tüke tici bir kent haline gelmesine yol 
açmıştır. 

Göç ve Kentleşme 

Diyarbakır kentinin son dö nemde yaşadığı en önem li sorun giderek kitlesel bir boyut 
kazanan göç sürec idir. Başta kendi sınırlan içinde yer a lan köy ve kasabalar o lmak üzere 
geniş bir yöreden Diyarbakır a yöne len göçün önde gelen nedenleri kırsal bölgelerde görülen 
hızlı nüfus artı ş ıd ı r. İlin nüfus artış ı yaşanan yoğun dış göçe rağmen 1985 yılında 934,505' ten 
1990 'da l ,094,996'ya kadar yükse l mi ştir ve 2000 yılında ilin toplam nüfusu nun 1,488,700 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu ve riler bir yanda yılda ortalama %3,2 düzeyine u l aşan bir 
nüfus artış hızını ve diğer yanda ise son on beş yı lda yarı yarıya artmış olan bir nüfus 
büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Diyarbakır ilinde ortalama hane büyüklüğü 7, 1 'dir ve bu 
değer Türkiye ortalamasının iki puan üzerindedir. Yüksek orta lamanın baş lıca nedeni yüksek 
doğurgan lı k oranıdır. Bu koşullarda nüfusu tarımda tutma ol anağı giderek azalmıştır. 

i lin kırsal al anları nda son derece yaygın olan topraksı z köylü olgusu ile birleşen hızlı 
nüfus artışı işsi zl iği ve yoksu ll uğu kamçılamak suretiy le k ı rsa l nüfusu kentlere iten başlıca 
etken o lmuştur. Traktör ve biçerdöver kul l anımını n yoğunlaşması sonucu yaygın laşan 

makine leşme büyük toprak sahiplerinin tarımsa l i şgücünü kırda tutma gereğini büyük ölçüde 
ortadan kaldırmıştır. Nihayet, 1990' lı yıllarda tırmanan çatışma ortamı ve buna yönelik olarak 
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alınan bazı güvenlik önlemleri göç edenl e rin say ı sını katl ayarak art ırmı ştır. Bütün bu 
gelişmeler söz konusu dönem süresinde y ılda %5 ile% 7 arasında değ i şen oranlarda kentse l 
büyüme hızlarına eri şilmes ine yol açmıştır. 1990 y ılı itibarıy la kentl erde yaşayan nüfus oranı 
%54.8 'e kadar yükse lmiştir. Diyarbak ır kent nüfusu ise on yıl içeri s inde neredeyse ikiye 
katlanarak 800,000'e ulaşmı ştır. 

Diyarbak ı r ke ntinin k arşılaştığ ı en büy ük sorunu en öz lü biçimde şöy le ifade 
edebiliriz. Kırdan kente hızlı göç ile kentte hızlı doğal nüfus artı ş ı sonucu, büyük bir hızl a 
büyüyen kentsel işgücü a rz ı ve bu hızda istihdam yaratmakta büyük zorluk larla karşılaşan bir 
kent ekonomis i. Örneğin , Türk iye 'de a k tif i şgüc ü (15-65) %60,6 do l ay ınd a iken 
Diyarbakır'da bu oran %49.7 düzeyinde kalmaktad ı r. Çünkü Diyarbakı r nüfusunun yarıya 

yakın bölümü 15 yaşın altındadır. Eğ i t im o l ana kl arının yeters izli ğ i nedeniyle ekonomik 
bakımdan aktif işgücü sı nırları dışı na taşan yani 15 yaşın altındak i nüfusun ö nemli bir bölümü 
de dahil edildiği nde istihdam sorununun boyutları daha net bi r görünüm kazanmaktadır. 1990 
nüfus sayımı sonuçl arı na göre Diyarbakır ilinde medyan yaş 14-1 6' dir. Böylesine genç bir 
nüfusun varl ı ğ ı önümüzdeki on yı l da kentin karş ılaşacağ ı en öne mli sorunun istihdam 
olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan bir önceki döneme göre yavaşlamış olmak la 
birlikte yüksek doğurganlık ve yüksek nüfus artış ı sürmektedir. 

Sanayi 

Diyarbak ı r ili genelinde nüfus esas o larak tarım sektöründe istihdam edilmektedir. 
1985 yılında %7 1.4 düzeyinde olan tarımsa l is tihdam beş y ıl sonra ancak %69"a getiri lmiş ve 
zaten çok düşük o lan sanay i sektöründe is tihdam %12 do lay ında ge rçek leşen Türkiye 
ortalamasına karşıtı k ancak %3, 1 düzey ine ul aşabi imişti r. 1995 y ılı iti ba rı y la Türkiye'de 
imalat sanayi GSMH ' nın %25' in i oluştururken bu oran Diyarbakır' da %4,1 düzeyinde 
kalmaktadır. Sanay ileşememe Diyarbakı r'da istihdam alanı nda yaşanan sorunların başlıca 

kaynağıdır. 

Diyarbakır T icare t ve Sanayi Odas ı veri lerine göre odaya kay ıtlı bulunan 100 sanayi 
i ş l etmesinde toplam 4,564 ki ş i istihdam edi lmektedir. Çeşi t lenme düzey i o ldukça zay ı f olan 
Diyarbakır sanayi inde i ş l etmel er esas olarak g ı da, dokuma ve giyim, kimya-petrol. taş-toprak 

ve metal sanayinde toplanmıştı r. Hatta iş letmelerin ve özellikle isti hdamın (% 78) esas olarak 
iki sektörde, gıda ve teks tilde, yoğunlaştığını söy lememiz müm kündür. Gıda sanayi ağırlıkla 

mezbaha, süt ürünle ri, un ve unlu mamul ler, şekerleme, çeş itli t arım ürünleri i ş l eme, hayvan 
yemleri ve içki üretimi g ibi faa liyetlerden oluşmaktadır. Tekstilde ise çırç ı r l ama ve dokuma 
ön plana ç ı karken g iy im ve konfeksiyon ço k c ıl ız bir düzeyde kalmaktadı r. Di ğer sanayi 
dallarının ge l i şmesine ö nemli katk ı sağ l aya n madeni eşya sanayi o ldukça geri bir 
durumdadır. K ısacas ı ke ntin ve ilin nüfus yapı s ı dikkate alınd ığında, sanayi küçük, cılız, 

düşük ve az çeşit lenmiş bi r düzeyde kalmaktadır. 

Diyarbakır ' da sa nayi faa liyetlerinin ö ne mli bir bölümü küç ük sanay i si telerinde 
sürdürülmekted ir. A ta Küçük Sanayi 33 1, Oto Ta mircileri 298 ve Marangozlar ilesi yaklaş ı k 

100 işycri barındırmaktadır. Bismil, Ergani ve Silvan"da da küç ük sanay i si teleri 
bulunmaktadır. Ata sitesinde biri ağaç i ş l eri ve mobilya d iğe ri oto tamirc ile ri olmak üzere iki 
ana dalda üretim-bakım-onarım faa liyetleri sürdürülmektedir. Diğer iki anayi sitesinde oto 
tamircileri büyük çoğunluktadır. Diyarbakır me rkezde küçük sanay ilerin o rganize sanayi 
s itelerinde to planması he nüz tamamlanmamış olduğundan bir çok işyeri faa liyetl erini halen 
kentin i ş ve konut bö lgele rinde sürdürmektedir. Bu durum tüketici aç ı sından bazı kolay lı k lar 

sağ lasa da bi r yanda sanayi kuruluşları bir arada bu l unmanı n ve ıop lulaşmanın getiri lerinden 
yara rlanamamakta d iğe r yanda ise i ş letme l e rin faa li yetlerinin kay ıt a ltına alı nmas ı 
zorl aşmaktadı r. Nihayet, Diya rbakır küçük sanayiinde özell ikle dikka t çeken bir durum 

23 



faa liyet dallarındak i çeşitlenmenin düşük bir düzeyde kalmış olmasıd ır. Sektör bazında ortaya 
ç ıkan gene l tablonun yan ı sıra, Türkiye'de halen yürütülmekte olan 300-350 do lay ındak i 

meslek dalından Diyarbakır'da, yaln ı zca 80-90 ' ı nın bulunuyor olması bu durum iç in iyi bi r 
örnek teşkil etmektedir. 

İ şgücü, İ s ti hdam ve Eğitim 

Diyarbakır'da hızla büy üyen kentsel işgücü ö ncelikle çok genç bir n üfustan 
oluşmaktadır ve önümüzdeki on y ıl da halen on beş yaşın a ltında olan büyük bir nüfusun 
i şgücüne katılımıyla işgücü piramidinin tabanı daha da geniş leyecektir. İstihdam sorunu 
büyük ve c iddi boyutlardadır; işs izli ğin en yaygın biçimde y irmi beş yaşın altındaki kesimde 
görülmesi, üzerinde öncelikle duru lmas ı gereken bir yap ı sa l sorun ve bir sosyal poli tika 
konusudur. 

İ şgücüne i lişkin ikinci temel sorun eğitim düzeyinin çok düşük olmasıdır. 1990 yı lında 
14 ve a ltı yaş grubu Türkiye'de %35 iken Diyarbakır' da %48 ve okuma yazma bilen nüfus 
oranı , T ürkiye'de %80,40 iken Diyarbak ır 'da %56,26'd ı r. Kadı nl arda okur-yazarl ı k %38.82 
gibi çok düşük bir düzeyde kalmaktadır. Aynı şek i ld e okullaşma oranları da son derece 
düşüktür. Örneğin Diyarbakır ilinde orta dereceli ve mesleki okullarda okuyan öğrenci oranı 
Türkiye orta l amasının neredeyse ya rısı kadardır. Tarımda kazanılan deneyim ve beceriler kent 
ekonomis i tara fından talep ed ilmediğinden nüfusun ço k büyük bir bölümü vas ı fs ız işçi 

konumundad ır. Sonuçta karşımıza çok geniş, çok genç, eğitim düzeyi oldukça düşük ve 
çoğunlukla vas ı fs ı z bir işgücü yapı sı çıkmaktadır. Böylesine bir ortamda ekonomik 
üretkenliği ve kentsel istihdamı artırmaya yönelik çaba ve g iri şi mler kuşkusuz büyük önem 
kazanmaktadır. 

SONUÇ 

Sahip olduğu önemli top lumsal ve ekonomik potans iyele rağmen siyasa l ça lkantılar, 

tarımın gerilemesi, kamu yatırımlarının yetersizl iği ve sanay ileşememe gibi nedenle rle yoğun 
bir i şs i zlik ve istihdam sorunu ile ka rşı karş ıya bulunan Diyarbakır kentinde yeni gelir ve 
istihdam o l anak ları yaratabilecek atılımların başl atılması eko nomik kalkınma ve toplumsal 
refah düzeyinin yükseltilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. 
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II- ENFORMAL SEKTÖRDE İ STİ HDAM ALAN ARAŞTIRMAS I 
SONUÇLARI 

' Kentsel Enformal Sektörde İ stihdam ve İş Potansiyel in in Geli ştiri lmes i ' başl ı k lı proje 
kapsamında Diyarbakır il merkezinde faa liyet gösteren enformal i ş l etme l erin genel profi lini 
ç ıkartmayı amaçlayan bir anket uygulamas ı gerçek leşt iril miştir. Anket uygulaması 7-1 0 
Aralık 2000 tarihinde yapılmıştı r. Araştırmanın hedef kitlesi Diyarbak ı r merkezde i ş yapan ve 
reel sayıları nın, kesin bir kay ıt o lmamasına rağmen 20,000 dolayında o lduğu tahmin edilen 
sokak sat ı cıları da da hil olmak üzere esnaf ve zanaat kesimi o la rak düşünülmüştür. 

işyerlerinin topluca bulundukları yerlerde (örneğin siteler gibi) denekler coğrafi tesadüfi 
ö rneklem kura l ı na göre seç i l miştir. İnşaat işi yapanların işyerleri o l madığı ve bun ların belli 
baş l ı üç kahvede i ş bekledikleri saptanmış ve denekler bu kahvelere gidi lerek tesadüfi 
ömeklemle seçilmi ştir. Seyyar sat ı c ılar haneye değil bireye gidilen kamuoyu araşt ırmalarında 

olduğu gibi, bulundukları yerlerde tesadüfi örnekleme göre seçi lm i şti r. Bunların dı şında kalan 
i şyerl eri mahalle düzeyinde saptanmıştır. Bu i şyerleri merkezi mahallelerde daha çok say ıda, 

kenar mahallelerde daha az sayıda bulunmaktadır. Gidilen mahallelerde denekler tesadüfü 
örneklem kuralına göre seçil miştir. 

Yukarıda kısaca özetle nen araşt ı rma metodo lojisi çerçevesinde heps i Diyarbakır İ l 
Merkezinde olmak üzere 83'ü sokak sat ı cı s ı toplam 678 i şyerinde anket uygulaması 
gerçek leştirilmişt ir. An.ketlerin meslekler arasında say ısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 
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MESLEKLER ARASINDA SAYISAL DAÔILIM 

ODA YAPILAN PLANLANAN 

1 Bakırcı-Sobacı 15 15 

2 Berber-Kuaför 50 52 

3 Demirci 15 14 

4 Direkçi 5 5 

5 Elektrikçi 16 17 

Hurdacı 15 20 

7 İnşaat 35 34 

8 Kasap 45 44 

9 Kundura İ malat 27 24 

10 Kuyumcu 14 13 

1 ı Lokanta 45 44 

12 Marangoz 53 51 

13 O to Tamiri 40 40 

14 Terzi 30 27 

15 Bakkal 97 116 

16 Camcı 
.., 
.) 1 

17 Fırı ncı 6 4 

18 Fotoğrafç ı 3 1 

19 Konfeksiyon 20 13 

20 Ka hveci 11 10 

2 1 Karpuzcu 11 11 

22 Kavaf 1 1 

23 Komisyoncu 13 11 

24 K ömürcü 1 1 

25 Mahrukatç ı 1 2 

26 Oto Park 1 1 

27 Saat ve Gözlük 3 3 

28 Şoför 14 14 

29 T uristik Eşya 5 6 

30 Seyyar Satıcı 83 -

Top la m 678 600 
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Demografik Özellikler ve Sosya l Köken 

Diyarbakırlı küçük g iri şimc il erin genç denebilecek bir kesimi oluşturduğu öncelikle 
t çekmektedir. Grafik J'de i zleneb ileceği g ibi elli yaşın üzerindeki nüfus sadece %7,7 
inde kalırken , büyük çoğun luğu genç ve orta yaşlılar oluşturmaktadır. En genel yönüyle 
ı.:decek olursak bu nüfus yap ı s ı ileriye dönük ve uzun vadeli planlar yapabi lecek bir 
giri ş imc i kesiminin varlığına i şaret etmekted ir. 
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Özellikle otuz yaşın altındaki küçük girişimciler arasında Diyarbakı r ' a son on yılda 
gc !enlerin oranı görece daha yüksektir. Yine bu kesimde anne baba ile bi rlikte oturma ve 
< kraba çevresi ile gerek a ile gerekse i ş çevresinde yakın ili şki içinde o lma yani köken 
bağlarını sürdürme eğilimi bir hayli beli rgindir. 

Genel olarak bakıldığında enfo rmal küçük giri ş i mcilerin eğitim düzeyleri oldukça 
düşüktür. Yüksek okul mezunu yok denecek kadar azken okur yazar dahi o lmayan (%5.5) ve 
bunları da içinde barındırmak üzere ilkokulu bitirmem i ş %12.9 büyüklüğünde bir kesim 
mevcuttur. Bununla birlikte, aynı olguya bir başka aç ı dan bakarsak yaklaşık on gi ri şimciden 

sekizinin temel ilko kul eğitiminden geçmiş olduğunu ve as ı l önemlis i bu kesimin %40'a 
ulaşan bir diliminin orta dereceli okul mezunu olduğunu görmekteyiz. Söz konusu oran eğitim 
d üzeyi olarak Türkiye orta lamasının üzerine ç ı kmaktadır. Çoğunluğu oluşturan ilkokul 
mezunları ve hatta bu düzeyin de altında fo rmal eğitim görmüş kesimi göz ardı etmemekle 
birlikte orta eğitim standardını aşan bu kadar geni ş bir kesimin varlığ ı insan kaynak ları 

yönünden çeşi tli eğitim programlarının uygulanmasın ı mümkün kılacak bir alt yapının 
mevcudiyetine işaret etmektedir. 
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Diyarbakır'da faa liyet gösteren küçük giri şimci lerin büyük çoğunluğu Diyarbakır ve 
neredeyse tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu doğumludur. Küçük girişimc iler arasında 

köy kökenlilerin dörtte bir düzey inde kalmasına karşın yalnı zca Diyarbakır kentinde doğup 
büyüyenlerin oranı %45 gibi o ldukça y üksek bir düzeye ulaşmaktadır. 
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DOODUÖUYER 

iL 
. KÖY 
ll!RILÇE 

İ l ve ilçe merkezlerinde doğanları n dörtte üçlük büyük bir çoğun luk oluşturduğunu 
göz önünde bulundurarak Diyarbakırlı esnaf, sanatkar ve seyyar satıc ıların ağırlı kla kasaba ve 
kent kökenli ve öncelik le bu nedenle kent kültü rüne yakın ve yatkın kimseler olduklarını 

söyleyebi liriz. 

Son yı llarda hız l ı bir kırdan kente göç hareketi sonucu pat l arcas ına büyüyen 
Diyarbak ır ' ın bir hay li kabarık yüzer gezer köy kökenli göçmen nüfusuna karşın küçük 
girişimci kesim oldukça yerleşi k ve kentl i bi r görün üm sergilemektedir. N itek im Diyarbakır·a 
son on yılda göç etti ğ ini beli rten kesim % 15.7 g ibi oldukça düşük bir düzeyde kalmaktad ı r. 

Kente sonradan ge len le rin üçte ikiden faz l as ı o n yıldan fazla bir süredi r D iyarbakır'da 

yaşamaktadır. Buna karşılık seyyar sat ı c ı kesim içinde yeni göçmenlere daha s ıkça 

rastl anmaktad ır. 
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DIYARBAKIR'A GELiŞ YILI 

308 

199oONcesı 

Girişimciler oldukça kalabal ık ailelerden gelmektedir. Beşten çok kardeşi olanların 

oranı % 71 'i bulurken, ortalam a ka rdeş sayıs ı yedi-sekiz düzeyine ulaşmak tad ı r. Buna karşılık 
ortalama çocuk say ı sı bunun çok daha altındadır; küçük giri şimcilerin kendilerinin ortalama 
üç dört çocukl arı vard ır. Bir önceki kuşakla karşılaştırı ld ı ğında doğurganlık, çocuk sayısı ve 
nüfus artış hızı bakımından önemli bir düşüşün gerçekleşti ğini görmekteyiz. Çocuk sayı sında 
meydana gelen bu değişmenin orta ve uzun dönemde a ile yapısı ve ai le il i şkileri üzerinde 
öneml i etkileri o lacağ ı kuşkusuzdur. Diğer yandan küçük girişimcilerin önem li bir bölümü 
henüz o ldukça gençtir ve bu kesimde yer alan ai lelerde çocuk sayısı ileride artab ilir. Nitekim 
kırk yaşın üzerindeki küçük girişimcilerin çok büyük çoğunluğu en az üç çocuk sahibidir. 
Orta di limde yer alan (3 1-40) kuşağındakilerin % 7 l ,6 ' s ı da üçten fazla çocuğa sahiptir. 
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Tarım kökenli ai lelerden gelenler yani baba mes leğ i çi ftç il ik olanlar kiiçük 
gi rişimcilerin ancak dörtte biri kadardır. Bunların dışında kalan büyük çoğunluğun baba 
mesleği kentsel faa liyet alanları içerisinde yer almaktad ı r. Söz konusu meslekler dükkan 
sahi pl iği , zanaatkarl ık, seyyar satıcılık ve i şç i li ktir. Diğer yandan, baba mesleği ni sürdüren 
küçük giri şimci say ı sı küçümsenmeyecek düzeydedir. Her beş küçük giri şimciden birisinin 
baba mesleğini devralmı ş olması yaygın kent kökeni bulgusuna parale l bir biçimde aileden 
mesleki birikime sahip, yani çekirdekten yetişmiş bir esnaf ve zanaatkar kitlesinin varlığını 

ortaya koymaktadır. Küçük gir iş imcilerin a ile geçm i ş leri kentsel faa liyetlerin kazandırdığı 
deneyim ve kültürün ve bunlardan kaynaklanan gi ri şimcili k ve sanay i toplumu değerlerinin 
Diyarbakır ' da mevcut bu lunduğunu göstermektedir. 

Diyarbakırlı küçük gi ri şim-cile rin demografik ve sosyal bakımdan ön plana ç ı kan 

özelliklerini şöy l e özetleyebiliriz. Küçük g i ri- şimci l e r genç ve orta yaş kuşağında 

toplanmaktadır ve çoğunluk ilk ve orta derecede eğit im düzeyine sa-hiptir. Genellikle çok 
kardeşli kalabalık a ile le rden gelen küçük giri şimcilerin kurduk ları aile lerde çocuk say ı s ında 

beli rgin bir azalma göze çarpmaktadır. Öneml i bö lümü kasaba ve kent doğumlu olan küçük 
girişimcilerin büyük çoğun l uğu Diyarbakır doğumlu veya Diyarbak ı r ' da on y ı ldan uzun bir 
s üredi r yaşamakta o lanlardan o l uşmaktad ı r. Ni hayet küçük giri şim c il erin öneml i bir 
bölümünün baba mesleğ i kentse l ekonomik faa liyet alan l arı çerçevesinde yer almaktadır. 
Demografik ve sosyal özelliklerden ilerleyerek varab i leceğ imiz önem li bir sonuç şudur: 
Diyarbakır ağırlıkla yeni göçmen, kır köke ni i, düşük eğ i t imli, vas ı fs ı z ve yüzer gezer bir 
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nüfu tan oluşmaktad ır. Buna karş ılık özellikle seyyar sat ı c ıla r d ı ş ıııda kalan Diyarbakırlı e naf 
ve anatkarlar kent kökenl i, eğitim düzeyi yüksek, beceri sahibi ve süreklilik ve yer l eşiklik 

öze lli k le ri gösteren bir kes imdir. Bu yönüyle D iyarbakı rl ı küçük gir işimc il erin ya lnız 

ekono mik değil so yal ve kü ltürel bakımdan da kent toplumunun istikrar rndcden temel bir 
dayanağ ı görünümü verd iğini vurgulayabi liriz. 

BABA MESLEGI 
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Küçük girişimciler i n %85' i Türkçe dış ı nda 
ürtçe \ C Zazaca b il diğini belirtmektedir. Esnaf 
ınatkar \ 'C seyyar sat ı c ı l a rın etn ik köken i ile 
ğer sosyal Ye ekonomik özellikleri ve davran ı , 

çimleri aras ında a ltı çizilecek ölçüde öneml i 
1ğ l antıl ara rastlanmamıştır. Di ğer ya ndan 
· nd ileriyle görüş ülen küçük girişi mç i l erin 

·redeyse tamamının a nket sorul a rını Türkçe 
ııı ıtlaması küçük g i ri ş i nıci ler için ckono m i k 
iş kil er kurma ve ge li ş tirm e ve eg ı r ı m 

ogramlarına kat ılım bakımından ciddi bir 
crışim engelmin bulunmadığını göstermektedir. 

Meslek, Beceri ve Çalışma Yaşamı 

TÜRKÇE DIŞINDA BILDl~I DiL 

12.mı. 
ı.wıı. 

3.54'11. 

ll]YOK 
O KÜRTÇE 
0 ZAZACA 
OolılER 

A ra~tırma kapsamında yer alan enfornıa l girişimcilerin %35.5 ' i üretinı faaliyetinde 
ulunan zanaatkar, %52.2 'si ise esas olarak hizme t kesiminde yer alan esnaftır. Mesleklerin 
·eriğine daha ayrın t ılı o larak bakı ld ığı nda zanaatkarların üçte birin in ağı r l ıkla tamir iş i 

aptıklarını ve bunlara ek olarak üretim hatta bazı durumlarda ticaret yapanların tamir i şiy l e 

e uğraş tıkları nı görmekteyiz. Bunl a rı n d ı ş ınd a, 
nformal kesiminin ö ne mli bir bölümünü o l u şturan 

cyyar satıc ıların ayrı ca e le a lınması uygun görü lmüş ve 
u bağlamda toplam 678 küçük girişimc iden 83 ' ünü, 
hğer bir deyiş le toplam deneklerin %12.2's ini o l uşturan 
eyyar satıc ıla r araştırma kapsamına alınmıştır. 

Bu bağlamda yaş ile meslek ara ındak i i l i şk iye 
baktığımı zda altı ç iz il mes i gereken bir eğilim göze 
çarpmaktadır. Küçük g iriş imc i l erin en genç kes imi 
seyyar satıcılardır ve bunlar arasında kente yakın 

zamanda gelmiş o la n lar çoğunluktad ı r. D i ğer yandan 
zanaatkarlar, e nafa ve öze ll ikle seyyar satı c ıl ara oranla 
daha yüksek bir yaş orta lamasına sahipti r. Eğ i tim 

bakımından ele a lındığında seyyar satıc ı l arı n eğitim 

düzeyinin diğer ik i ke ime göre biraz daha düşük o l duğu oysa esnaf ve zanaatkarlar arasında 
bu yönden önemli fark l ı l ıkla rın bulunmadığı görülnıektedir. Esnaf ve anatkarların faa liyet 
alanları ayrıııtı lı olarak aşağıdaki tabloda beli rti lm i ştir. 
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ES AF VE SA ATKARLARI FAALİYET A L '11 

İ Ş KOLU FREKAN YÜZD E 
-

BAKIRCI-SOBACI 15 2. :::2 

BERBER 50 7 .4 

DEMİRCİ 15 2 .2 

DİREKÇİ 5 0 .7 

ELEKTRİKÇİ 16 2 .4 

HURDA-TAMİR 15 2.2 

İNŞAAT 35 5.2 

KASAP 45 6.6 

KUNDURA İMALAT 27 4 .0 

KUYUMCU 14 2. 1 

LOKANTA 45 6 .6 

MARANGOZ 53 7.8 

OTO TAMİR 40 5.9 

TERZİ 30 4.4 

BAKKAL 97 14 .3 

CAMCI 3 0 .4 

FIRJNCI 6 0.9 

FOTOÔRAFÇI 3 0.4 

HAZIR G İYİM 20 2.9 

KAHVE 11 1.6 

KARPUZCU 11 1.6 

KAVAF 1 O. 1 

KOMİSYO cu 13 1.9 

KÖMÜRCÜ 1 0.1 

ODUNCU 1 O. 1 

OTOPARK 1 0.1 

SAAT-GÖZLÜK 3 0.4 

ŞÖFÖR 14 2. 1 

TURiSTİK EŞYA 5 0.7 

SEYYAR SATJCI 83 12.2 

TOPLAM 678 l 00.0 

Tabloda görüld ..... ·b· · t 
beyaz eşy 1 • ugu gı ı s ınırlı bazı dallar dışında ( e le ktri kç ı , o o tanı i r fıotog- rafç ı , 

a satıc ı ı gı vs) y ı f: ı · · b·· ı .. mü ' bazı ları çok daha u . ~r a .~n aa ı yet kollarının büy ük bır o u orı Y11 (ardır, hatta 
faaliyetlerdir. Bunu zu~ b~r donemden bu yana sürdürül e n ge_ ~ e nekse f sınai ve ticari 

11 da otesınde, oto tamircili ği , saatçil ik/göz! ükçü l u k veya k Lıctf'örl ük gibi bir 
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çok meslek dalı artık geleneksel faa liyet da l l arı kapsamında düşünülmektedir. Buradan 
ilerleyerek, Diyarbakır' da küçük çaplı sanayi üretimi ve ticaretin yeni faaliye t alanlarına fazla 
açılmaks ızın geleneksel etk inlikler kapsamında sürdürü ld üğü sonucuna varabiliriz. Bununla 
bi rlikte kentle sanay i ve ticaretin teknolojik ge li şme, ürün çeşi tlenmesi ve yeni tüketici 
kesimlere açılım bakımından lam bir durağanlık içerisinde olduğunu söylemekte doğru olmaz. 
Örneğin Gaziantep' le karşılaşt ı rıldığında göreli bir durgunluğun söz konusu olmasına rağmen 
Diyarbakır'da hem faa liyet çeşitlenmes i olmuş hem de mevcut faa liyet dalları kapsamı 
ıçerisinde de önemli tekn ik, içerik ve organizasyon değişik li kleri meydana gel mişt i r. Örneğin 
berberlik en geleneksel faa liyet alan l arından birisidir, oysa özellikle kadın kuaförlüğü yeni 
tletler, malzemeler, bilgiler, teknikler ve ili şkiler kullanma yönünden yeniliklere ve değişime 
' n açık meslek dalları arasında yer almaktad ır. 

Küçük girişimc il erin dörtte üçlük bölümü beş yıl ve yarıdan biraz fazlası on yıldan 

tazla bir süredir aynı iş i yapt ığını belirtmektedir. İ şe yeni baş l amış, yani i şini ancak bir iki 
ıldır yapmakta olanla r çok küçük bir azınlık oluşturmaktadır. Özellikle vurgulanmas ı 

.ereken bir boyut enformal giri şimcilerin %60 ' ının çal ı şma yaşamlarında hiç i ş değiştirmemiş 

e üçte bir dolayında bir kesimin ise ancak bir kere iş deği ştirmiş kimseler olmalarıdır. Bu iki 
) lgu bir araya getirildiğinde ortaya çıkan sonuç Diyarbakır' ın en formal kesiminde i ş 

s t i krarının yaygınlığıdır. Bu durum, bir yandan, küçük girişimcilerin , daha önce de 
vurgulandığı gibi, o ldukça yerleşik bir toplumsa l kesim olmalarının açık bir göstergesidir. 
~akat aynı olgu, enformal kesimde ça lı şanl ar için başka istihdam a lternatiflerinin 
bulunmayışının veya zay ıflığının belirtisi olarak da değerlendirilebilir. Bazı faaliyet kolları ve 
özellikle düşük eğitimli ve yaşl ı küçük g iri şimci kesimde karşımıza çıkan i ş sürekliliği 
durağanl ığın, kapalılığın ve deği şime ve yeniliğe yatkın olmamanın bir ifadesi olarak ele 
alınabili r. Bilindiği g ibi birçok küçük girişimci azalan talep ve gelir koşullarına rağmen 

sermaye veya yeni meslek dallarında eğitim o l anakları bulunmayış ı nedeniyle küçülen işini 
sürdürmeye devam etmektedir. Bu tür durumları göz önünde bulundurarak, aynı iş i oldukça 
uzun süredir yapmakta o lan küçük girişimcileri yeni alanlara yönlendirmek yerine mevcut 
bi lgi ve deneyim birikimlerinin olduğu alan larda onlara yeni teknoloji, beceri ve örgütlenme 
deneyimi kazandıracak eğitim programları sağlamak daha gerçekçi olacakt ı r. 
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BU İŞTE KAÇ YILDIR ÇALIŞIYOR 
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Küçük giriş imc ilerin üçte ikisi yaptıkları i şi usta çırak ilişkisi içerisinde öğrend ik lerini 
be l irtmiş le rdir. Üretimle ve tamisle uğraşanların (%3 8.8) yüzdesinin üzerinde be liren bu oran 
kısmen berberl ik ve kasaplık gibi esnaf kategorisinde yer alan meslek kollarında da usta çırak 
ilişkisi anlayışın ın hüküm sürmesi ile ilişkilidir. 

Diğer yandan, teknik becerilerin verildi ğ i teknik okul lar ve kurs lar gibi forma! 
kurumlarda yetişen lerin oranı son derece düşük bir düzeyde ka lmaktad ır. Meslek okullarından 
mezun olanlar sadece % 1.5 düzeyindedir. Bunlara kursiye rleri d e il ave ederek 
eri şebi l eceğim iz büyükl ük %3 'ü aşmamaktadır. Kısacas ı D i yarbakır esnaf ve sanatkarı 
arasında forma! teknik eğitim son derece zayı ftır. 
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BU iŞi ÖÖRENMEK NE KADAR ZAMAN ALIR 

1.84% 

31.B&·~ 

0 BiR ViLDAN AZ 
0 2-3Yll 

ÜÇYILDANÇO 

Usta çırak ili şki sinin yaygınlığı ve bece rilerin önemli ölçüde bu yoldan kazanılıyor 
iması çıraklığın ayn ı zamanda kliçük giri şimci l iğ in de temel kaynağı olduğunu ortaya 
oymaktadır. D iğer bir dey işle çı raklık kurumu, vasıf kazandırmak suret iyle i şgücünün 

ıi te li ğini yükseltt i ğ i kadar bu kimseler kendi küçük i şyerlerini kurduk l arı ölçüde küçük 
giriş i mciliğin de a ltyap ı sını o luşturmaktadı r. Buradan çıkartılmas ı gereken önemli sonuç 
udur; eğitim işgücüne vasıf kazandırmanın yanı s ı ra girişimci lerin yeti şmesi için de bir beşik . 

bir havuz iş levi görmektedir. 

İ şi yapmay ı öğrenme süresi iş l etme l erin üçte biri düzeyinde bir dilim için çok k ı sa, 
yani bir yıldan azd ır; diğer bir deyişle çoğunluk için meslek i eğitim gereği bir yılın 

üstündedi r. Yet i şmen in üç y ıldan daha faz la zaman a l acağını vurgulayan kesim içinde 
sıras ıyla terziler, oto tamircileri, marangozla r, kundura ima latçı ları , demirciler, elektrikçiler, 
bak ırcı-sobacılar, kuyumcular ve berberler gelirken bir yıldan az diyenle r arasında bakkallar, 
kahveciler, karpuzcular yer al maktadır. Gene l o larak bakıld ığında zanaatkarl arı n yetişmes i 

esnafa oranla çok daha uzun sürmektedir. Bir başka önemli bulgu ise ki.içlik gi ri şimci lerin 

gelir düzeyleri yükseldikçe daha uzun bir yetişme süresi gereklili ğini vurgulama eğilimi de 
artmaktadır. Mesleğinde derinleşme ve teknolojik yenilikleri yaka lama arzusu diğer bir 
dey iş le eğitim ve teknik yardım talebi gelir düzey i yüksek ve üretim yapan küçük giri şimciler 
arasında çok daha be li rg indir. 
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Sonuç olarak şu noktaların altını çizebi liriz. Son yıllarda önemi i bir s ıçrama 

kaydedilmemekle birlikte Diyarbakır ekonomisini tamamen durağan gi bi düşünmek doğru 
o lmaz. Enformal kesim a lanı iç inde düşündüğümüz zanaat ve küçük çaplı ticare t kesimlerinde 
faa liyetler çeşitlenmekte, bazı meslekler kaybolurken yeni leri ortaya ç ı kmakta ve birçok 
ge leneksel faaliyet dalı teknoloji , çalı şma yöntemi ve üretim teknikleri bakımından içerik 
deği ştirmektedir. Çalışma yaşamına genel olarak bakı ld ı ğında, kısmen de a lte rna tif istihdam 
olanak larının zayı flığından dolay ı , gi rişimciler ve çalışanlar yaptıkları i şten ve ça l ı ştıkları 

firmadan kolay kolay kopmamaktadır. Meslek dalında faa liyet gösteren kimsele rin yetişmesi 

forma! eğitim kurum larından çok iş yerinde ve usta-çırak il i şk i s i çerçeves inde 
gerçekleştirilmektedi r. Özell ik le sanayide, küçük i ş l etmelerin daha çok hüner sahibi yani 
vasıflı kimseler tarafından kurulduğunu göz önünde bulundurarak çıraklığın sadece ustalığın 
değil aynı zamanda küçük girişimciliğ in de kaynağı olduğunu söyleyebil iri z . Nihayet işgücü 

eğitimi bakımından altını çizebileceğim iz bir nokta eğitim ve becerinin ö ncelikle üretim 
faa liyetinde bulunulan mesleklerde önem kazandığını , bazı hizmet dallarında ustalı ğın önemli 
olduğunu, buna karşılık seyyar satıcılık için dikkate değer bir ön koşul veya gereksinim 
oluşturmadığıdır. 

Ça lı şan lar ; İ stihdam ve İşgücünün Ni te likleri 

İ şyerl erinin ancak yarısında i şçi ça lıştırıldığı anlaşılmaktad ır. İ şç i çal ı şt ıran 
iş letmelerin büyük çoğunluğu, daha kesin bir ifadeyle beşte dörtlük bölümü, beşten az i şçi 
ça lı ştıran küçük iş letme l erd ir. Beşten daha fazla i şçi çalıştıran iş l etme lerin toplamı 

işyer l erinin %8'ine ulaşmaktadır. Bu kesimi ücretli emek il işkisinin ve kapitalist üretim 
i l işkilerinin daha fazla kendini gösterdiğ i küçük kapita li st i şl etme ler olarak kabul edebiliriz. 
Diğer yandan, yeni tekno lojiye yatkınlık , eğitim ve teknik yardım alma isteğ i bakımından en 
dinamik kesim 2-4 arası işçi çalıştıran küçük i ş letmelerdir . Diğer bir dey i ş le en fazla gelişme 
ve büyüme isteği bu dinamik kesimde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar genellikle uzun süredir 
faaliyet gösteren, iş istikrarına kavuşmuş işl etme l erdir . Genel olarak i şç i çalı ştıran küçük 
giri şimci ler ve bunların arasında özellikle iki ila dört arasında işçi çalıştıranlar bulundukları 
işkolunda ge leceği daha iy i görmekte ve uzun vadeli -düşük faizli kred iy i ke ndi işlerine 
yatırmaya daha yatkın görünmektedirler. 

38 



ÇALIŞAN SAYISI 
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Tahmin ed ileceğ i gibi yanında i şç i çalı ştırd ı ğını söyleyen seyyar sa t ıc ıya pek 
rast lanılmamaktadır . Ya lnı zca dört seyyar sa tıcı yanında bir ki ş i ça lı ştırdığını belirt miştir. 

Genel olarak bakıld ığında esnafın üretim yapanla ra k ıyasla daha az i şç i ça l ı ştırd ı ğı ortaya 
çıkmaktadır. Bununla birlikte toplam 354 esnaftan 11 ' i ondan fazla, 2 1 ' i beş il e on arası , 8Tsi 
iki ila dört arası ve 56's ı bi r ki şi ça lıştı rmaktadır. İşç i ça lı ştıran 147 i ş l etmeden 90' ı d iğer bir 
deyişle i şçi çalı şt ı ran iş letmelerin %6 l.2's i 2-4 i şçi ça lı ştı ran grupta yer a lmakta ve özell ikle 
bu grupta yer alan küçük girişimciler yenilikçilik, ilerleme ve gelişme konusunda en istek li 
kesim olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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BEŞ VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞLETMELERİN İ Ş KOLLAR! 

İ Ş KOLU İ ŞYER İNDE ÇAL IŞAN K İ Ş İ SAYISI TOPLAM 

5-9 KİŞ İ 10 VE DAHA 
FAZ LA 

BERBER 1 1 2 

DEM İRCİ 3 1 4 

ELEKTRİKÇ İ 1 - 1 

HURDA-TAMİ R - 1 1 

İNŞAAT 2 1 3 

LOKANTA 14 7 2 1 

MARANGOZ 5 1 6 

OTO TAMİ R 1 3 4 

FIRINCI 3 - 3 

FOTOGRAFÇI 1 - I 

HAZ I RGİYİM 1 3 4 

KAHVE 1 - I 

KOM İSYONCU 2 - 2 

ŞOFÖR 1 - 1 

TOPLAM 36 18 54 
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iKi- DÖRT KİŞ İ ÇALIŞTI RAN İŞLETMELER İ İ Ş KOLLARI 

İ Ş K OL U İ ŞYERİN DE ÇA LI ŞAN TO PLAM 
K İŞ İ SAY I SI 

BAKIRCl-SOBACI 3 3 

BERBER 26 26 

DEMİRCİ 3 3 

D İ REKÇİ 1 1 

ELEKTRİKÇİ 8 8 

HURDA-TAMİR 3 3 

İNŞAAT 8 8 

KASAP 14 14 

KUNDURA İMALAT! 9 9 

KUYUMCU . . 2 2 

LOKANTA 16 16 

MARANGOZ 30 30 

OTO TAMİR 20 20 

TERZİ 8 8 

BAKKAL 2 2 

FIRINCI 3 3 

HAZIR G İ YİM 4 4 

KAHVE 8 8 

KARPUZCU 4 4 

KOMİSYONCU 3 3 

ODUNCU 1 1 

TURİSTİK EŞYA 1 1 

SEYYAR 1 1 

T OPLAM 178 178 

Çalışanların dörtte üçünün genç, yani çırak ve kalfa, diğer dö rtte birinin ise usta 
düzeyinde kimse le r olduğu an laşı lmaktadır. Bir başka aç ıdan ele alındığınd a i şle tme leri nin 
ancak %13.3'ünde yeti şkin ve vas ı nı işgücünün istihdam edi ldi ğ i görü lmektedir. Diğer bir 
önemli bulgu, ustalık eğitim i alma durumunda olan ç ı rak ve kalfa l a rı n i ş l etme leri n in %30 
yakınında bu lunduğu ve bunların genellikle üretim yapan i şletme ler olduğudur. 
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ÇALIŞANLARIN NITELIGI 

25.21% 

OçıRAK 
. KALFA 

USTA 

Diğer yandan i ş l etme lerin %85' i sürek li , geri kalanlar ise geçici olarak i şç i 
çalıştırmaktadır. İşçi çalıştırmayan ve geçici işçi ça lı ştıran işyerleri bir kenara bırakıldığında 
i şgücünün pek de kısa dönemli olarak istihda m edi l mediğ i an laşılmaktadır. Şöyle ki 
çalışanların %35.4"ü beş, % 82' si de iki yıldan fazla bir süredir aynı işletmede çalışmaktadır. 
Bu durum bize ça lışanların önemli bir bölümünün mesleki beceri edi nme olanakları 
bulabildikleri yerlerde bu becerileri kazanacak kadar uzun sürelerle istihdam edildiklerini 
göstermektedir. 
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SÜREKLİ V E GEÇİCİ ÇALI ŞANLARIN j Ş KOLLARIN A GÖRE DAÔILIMI 

İŞKOLU ÇA LI ŞANLAR SÜREKLİ Mİ GEÇ İCİ TOPLAM 
M I 

SÜ R EKLİ G EÇ İ C İ 

BAKIRCl-SOBACI 8 1 9 

BERBER 36 8 44 

DEMİ RCi 9 2 i l 

DİREKÇİ 1 - 1 

ELEKTRİKÇİ 9 1 10 

HURDA-TAMİR 8 - 8 

İNŞAAT 7 8 15 

KASAP 24 - 24 

KUNDURA iMALAT 9 4 13 

KUYUMCU 5 - 5 

LOKANTA 34 5 39 

MARANGOZ 35 9 44 

OTO TAMiR 32 2 34 

TERZ İ 17 - 17 

BAKKAL 16 2 18 

CAMCI 1 - 1 

FIRINCI 4 2 6 

FOTOGRAFÇI 1 - 1 

HAZIR GİYİM 13 - 13 

KAHVE 9 2 il 

KARPUZCU 6 1 7 

KAVAF 1 - 1 

KOMİSYONCU 6 1 7 

KÖMÜRCÜ 1 - 1 

ODUNCU 1 - 1 

OTOPARK 1 - 1 

SAAT-GÖZLÜK 1 - 1 

ŞOFÖR 3 - 3 

TURİSTİ K EŞYA 2 - 2 

SEYYAR 3 1 4 

T OPLAM 303 49 352 
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Çalışanların işverenle yakınlık derecesi şu üç kategori alt ı nda toplanabilir: ücretsiz aile 

işçileri (%30.9); akraba-hemşehri-tanıd ı k l ar (%30.3) ve yabancılar (%38.5). İ şyerlerin in üçte 

bire yaklaşan bir bölümünde işgücü olarak aile üyelerinin istihdam edildiği göz önünde 

bulundurulduğunda ücretli emeğin kullanımının ilk planda görüldüğünden daha aşağı 

düzeylerde gerçekleştiğ i ortaya çıkmaktadır. Bu d urumda ücret karş ılı ğ ı işçi ça lı ştıran 

işyerlerinin oranı toplam işletmelerin ancak üçte biri düzeyinde kalmaktad ı r. Bir başka açıdan 

e le alındı ğında işletmelerin % 14.3' lük bir bö lümünde aile üyelerine mesleki eğitim 

verildiğini , bu işletme lerde i şi n babadan oğulla devir suretiyle geçtiğini ve bu firmaların uzun 

erimli istikrar ve sürekl il ik vadeden firmalar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca a ile bireylerinin 

aynı işkolu ve meslek dalında eğitiliyor o lmala rı ai lelerin ve işyeri sahiplerinin o meslek 

dalında bir gelecek görüyor olmalarının i şareti olarak kabu l edilebilir. 

ÇALIŞANLARIN YAKINLIK DERECESi 

30.35°/o 
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Akraba-hemşehri-tanıdık işçi ça lı ş tırmanın yaygı nlığ ı öncelikle iki tutumu 
yansıtmaktadır; yakın l ara karşı duyulan sorum luluk ve yükümlülükler in önemi ile çalı şma 
yaşamında aynı kökenden gelen ve birinci l ili şk iler dünyasında yer alan yakınlara duyulan 
güven. Aile emeği kullanım ı ile birlikte ele a lındığında üçte iki düzeyini bulan tan ıdık-bildi k 
çevreden işgücü istihdam etme eğilimi g üç! ü cemaat bağlarının var! ı ğ ını koruduğunu ve 
yabancıya güvenin henüz düşük seviye le rde gerçekl eştiğ ini göste rmektedir. İ şverenin 
i şgücünde aradı ğı öze lli kler ya lnızca bi lgi ve hüner değildir. Güvenil irlik ile i şe ve i şverene 

bağlılık da öncelikle dikkate alınan nitelik le r arasındad ır. Küçük g iri şimc i le r çoğu durumda 
aranılan bu nitelikle rin tanıd ıkları bildik leri kimseler, yani yakın çevre leri içinde daha kolay 
bulunabileceğini düşüneb ilirler. Hatta, bazı durumlarda akraba, arkadaş veya hatı rl ı ve etkili 
büyüklerin teşvik veya zor lamasıyla işç i a lma, iyi lik yaparak karş ı tarafı borç la ndırma ve 
geleceğe yönelik alacaklı ve kredili bir konuma ge lme hesab ına dayanabilir. Bu bulgulardan 
ilerleyerek, işveren l erin, özel yakınlık duydukları ça lışanlara meslekte ile rleme ve kendilerini 
gelişt irme konularında yabanc ı işç ilere oranla daha olumlu bakabi lecekleri sonucuna 
varabiliriz. 
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ÇALIŞANLARIN YAKINLIK DERECELERİ VE İŞ KOLLARI 

İŞ KOLU YANIN IZDA ÇALI ŞANLAR IN SİZE YAKIN LIK TOPLAM 
DERECELER İ 

CEVAPSIZ ÜCRETS İZ A KRABA YABANCI 
Aİ LE HEMŞEHRİ 

İŞÇİS İ TANIDIK 

BAKIRCI- OBACI 6 3 5 1 15 

BERBER 12 12 5 2 1 50 

DEM İ RCİ 4 7 1 3 15 

DİREKÇİ 3 2 - - 5 

ELEKTRİKÇİ 9 2 3 2 16 

HURDA-TAMİR 7 4 2 2 15 

İ NŞAAT 19 2 2 12 35 

KASAP 24 9 7 5 45 

KUNDURA İMALAT 17 9 - 1 27 

KUYUMCU 9 3 2 - 1.:1 

LOKANTA 16 3 14 12 45 

MARANGOZ 17 10 8 18 53 

OTO TAMİR 12 6 10 12 40 

TERZİ 14 1 6 9 30 

BAKKAL 76 10 3 8 97 

CAMCI 2 - - 1 3 

FIRI CI 1 2 1 2 6 

FOTOGRAFÇI 1 1 1 - 3 

HAZIRGİY İM 8 1 7 4 20 

KAHVE 1 2 5 3 il 

KARPUZCU 4 1 5 1 il 

KAVAF - 1 - - 1 

KOMİSYONCU 6 3 3 1 13 

KÖMÜRCÜ 1 - - - 1 

ODUNCU - - - 1 1 

OTOPARK - 1 - - 1 

SAAT-GÖZLÜK 3 - - - 3 

ŞOFÖR il - 2 1 ı .:ı 

TURİSTİK EŞYA 3 1 1 - 5 

SEYYAR 79 1 2 1 83 

TOPLAM 365 97 95 12 1 678 
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iŞÇi ALIRKEN NASIL BiR YOL iZLERSiNiZ 
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Ayrıca vurgulamak gerekir ki i şçi - i şveren ili şk ileri n in anon i mleşmesi doğrultusunda 

bir i lk adım olarak görülebilecek yabanc ı i şç i çal ı ştırma toplam i şyerl erinin beşte birinin 
(% 17 .8) altında kal maktad ır. Di ğer bir deyi şl e i ş l etmelerin ancak beşte biri istihdam 
bakımından birincil ili şkiler dünyasından bir ölçüde çıkarak dı ş dünyaya açık bir tutum 
izlemektedir. Yabancı çalı ştırmaya öncelik veren küçük giri şimci l erin eğitim düzeyleri 
diğer lerine oranla biraz daha yüksekti r ve ara l arında kent kökeni ilerin say ı s ı fazladır. Bu 
giri şimcil er diğerlerine kıyasla faali yet gösterdikleri i şkolunun geleceğine daha iyimser 
bakmaktadır. Nihayet, daha önce değinildiği gibi tekni k yardım ve eğitim ihti yacını en çok 
vurgulayanlar yabancı i şçi ça lı ştı ran ve bu an lamda dı ş dünyaya daha açık olan işletmelerdi r. 
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ÇIRAKLARINI EGİTİME GÖNDERENLER VE İ Ş KOLLARI 

İŞKOLU MESLEK İ EGİTİM MERKEZİNE (McM) TOPLAM 
G İ DEN VEYA BAŞKA BİR EÔİTIME 
(M EKSA) DEVAM ETM EKTE OLAN 

ÇIRAGINIZ VAR MI 

CEVASIZ ÜÇVE 
YOK 1-2 DAHA ÇOK 

BAKIRCl-SOBACI 15 - - 15 

BERBER 39 10 1 50 

DEMİRCİ 12 3 - 15 

DİREKÇİ 5 - - 5 

ELEKTRİKÇİ 8 7 1 16 

HURDA-TAMİR 14 1 - 15 

İ NŞAAT 33 2 - 35 

KASAP 45 - 45 

KUNDURA İMALAT 27 - 27 

KUYUMCU 12 2 - 14 

LOKA TA 44 1 - 45 

MARANGOZ 35 15 3 53 

OTO TAMİR 21 16 3 40 

TERZİ 30 - - 30 

BAKKAL 97 - - 97 

CAMCI 3 - - 3 

FIRINCI 6 6 

FOTOGRAFÇI 1 2 - 3 

HAZIRGİY İM 20 - - 20 

KAHVE il - - il 

KARPUZCU i l - - il 

KAVAF 1 - - 1 

KOMİSYONCU 13 - - 13 

KÖMÜRCÜ 1 - - 1 

ODUNCU 1 - - 1 

OTOPARK 1 - - 1 

SAAT-GÖZLÜK 3 - - 3 

ŞOFÖR 14 - 14 

TURİSTİK EŞYA 5 - 5 

SEYYAR 83 - 83 

TOPLAM 6 11 59 8 678 
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İşgücünün nitel iklerine gelince, çırak lı k eğitimine katılanlar toplam i ş letmelerin onda 
birinde ve işçi istihdam eden i ş l etmelerin ise yaklaşık beşte birinde mevcuttur. Aslında bu 
oran ilk planda görüldüğü kadar düşük değ i l dir çünkü ç ırak statüsünde i şç i ça lı ştırdığını 

belirten firma oranı toplam i ş l etme lerin beşte biri düzeyindedir: diğe r bir deyişle çırak 

istihdam eden her ik i i şyerinden birinde ç ırakl ık eğit imi almakta o la n bir ç ırak vard ır. Bu 
i şyerlerinin büyük bölümünde ç ıraklı k eğiti mine devam eden çırak say ı s ı yaln ızca bir ve daha 
az sayıda firma için iki veya üç düzeyindedir. Bu bağlamda özellikle vurgulanması gereken 
bir nokta çalışanları nı ç ı rakl ık eğitimine gönderen i ş l etmeler genel o larak teknik yardım ve 
eğitim talebinde en iste kli olanlardı r. 
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ÇIRAKLIK OKULUNA GÖNDERME 

90. 12% 

1-2 

0 ÜÇ VE DAHA ÇOK 

Küçük giri şimci l erin %23.S' i i şyerlerinde usta eğiticilik dip lomasına sahip bir 
kimsenin olduğunu beli rtmiştir . Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) kayıtları , son on beş yılda, 

ustalık eğitimine devam ederek 11 2 ve dışarıdan s ı nava girerek 2218 k iş i o lmak üzere toplam 
2330 kişinin ustalık belgesi aldığını göstermekted ir. Oysa usta öğreticilik belgesi a lanların 

sayıs ı yaln ızca 424' tür. Bu durumda soruya olumlu yanı t verenleri aslında usta eğiticil ik 

diplomasına değil usta l ık belgesine sahip kimseler o larak düşünmek daha doğru olacaktır. 
i şyerlerinin ancak dörtte birinde asgari derecede de o lsa mesleki bilgi ve deneyime sahip 
ustaların bulunuyor o lması ilk bakışta pek yüksek bir oran olarak görülmeyebilir. Oysa bazı 
karşı laştırmalar yaparak durumun hiçte öyle olmad ı ğını söyleyebiliriz. Anket kapsamında yer 
a lan küçük g irişimcilerin % 12.2'sini oluşturan seyyar satıc ıl ar arasında usta lık belgesine sahip 
kimse hemen hiç bul unmamaktad ır. Ayn ı şeki l de esnaf kesiminin büy ük çoğunluğunu 
oluşturan faa liyet kollarında (bakkallık, kahvecilik, kavaOık, vs.) ustalık belgesine sahip 
o lanlara pek rastlanmamaktadır. Diğer yandan, usta lı k gerektiren esnaf kesiminde (terzi. 
berber, kasap) ustalık be lges ine sahip olanlar o ldukça yüksek orandad ı r. Kı sacası ustalık 

be lgesine sahip olanlar sın ı r l ı say ıda faaliyet ko lunda top l anmıştır. Bununla birlikte işyeri 

açmanın usta bulundumıa g ibi bi r yasal düzenlemeye bağl ı olduğu bi r ortamda ustalık belgesi 
talebinin ticari bir gereks inimden kaynakland ı ğ ı nı , nitek im ustalık be lges in in çoğunlukla 
dışarıdan başvuruy la temin edin i ldiğini ve bu kes imin eğit i m/beceri düzey inin ilk planda 
görüldüğü kadar yüksek olmayabileceğini de beliıtmemiz gerekir. 
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FARKLI USTALIK ALANLARI OLAN i ŞKOLLARI 

İ Ş KOLU İ Ş İ N YAPILMASI TOPLAM 
İÇİN İ Ş YER İNDE 
FARKLI USTALIK 
ALANLA RI OLAN 

KİŞİL E R 
GEREKİYOR MU 

EVET 

DEMİRCİ 6 6 

DİREKÇİ 1 1 

ELEKTRİKÇİ 3 3 

HURDA-TAMİR 2 2 

İNŞAAT 15 15 

KASAP 4 4 

KUNDURA İMALAT 9 9 

KUYUMCU 1 1 

LOKANTA 24 24 

MARANGOZ 16 16 

OTO TAMİR 9 9 

TERZİ 2 2 

BAKKAL 2 2 

FIRINCI 3 3 

HAZIRGİY İM 2 2 

KAHVE 3 3 

ODUNCU 1 1 

SAAT-GÖZLÜK 1 1 

TURİ STİK EŞYA 1 1 

T OPLAM 109 109 

İ şyerl eri nin ancak küçük bir bölümünde (%16) farklı uzmanlık a lan larına sahip 
i şgücüne gereksinim olduğu belirti lmektedir. Farklı ustalık konularının bir arada olmas ı , 

i şyeri çapının minimal bir büyüklüğe ulaştığı en az üç dört k i şi ve üretimde asgari düzeyde bir 
i şbölümünün gerçekleştiği i şyerlerinde ortaya çıkt ığından bu özeli i ğe sahip iş le tmelerin 
organizasyon bakımından görece ileri bir düzeyi yakalamış olduk larını düşünebi l ir iz. Bu tür 
dinamik i ş letme leri n teknik eğitim tale bi diğerlerine oranla daha be lirgindir. Böyle 
durumlarda ortaya iki fark lı türde i şgücü gereks inimi çıkmaktad ı r. Bir yanda, yalnızca bi r alt 
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uzmanlık dalında faaliyet gösterebi len uzmanlaşmış işçi l er; diğer yanda, üretim sürecinin 
farklılaşmış parçal arını birbirleriy le ilişk i l eri çerçevesinde kavrayabilen ve üretim süreçleri 
arasındaki koordinasyonu sağlayab ilen ustabaşı veya formenler. Genellik le işyerinde eğitim 
görerek bu lunduğu konuma gelmiş olmakla birlikte forma! eğitim ihtiyacını en çok duyan ve 
eğitimden verimliliği artırma doğrultusunda en çok yararlanacak olan kesim işbölüınü yapan 
ve işçi çalıştıran işletmelerin ustabaşla rı ve işveren/ustalarıdır. 

Diy~rbakır'ın esnaf ve sanatkar kesiminde faaliyet gösteren küçük gi ri şimleri hiç işçi 
çalıştırmayanlar, yalnızca bir i şç i çalıştıranlar ve iki ile daha çok işçi ça l ıştıran küçük 
kapitalist işletmeler olarak üç ayrı grupta ele alabi liriz. Küçük işletmelerde ça lışanların büyük 
çoğun l uğu genç çırak ve kalfalardan oluşmaktadır. İ şç ilerin çalıştıkları işletmelerde uzun 
denilebilecek sürelerde kalı yor o lmaları görgü, bi lg i ve becerilerini ge l i şt irmek bakımından 

gerekli ortamın mevcudiyetine i şaret etmektedir. Be lirli bir donanım düzeyine ulaşmış ve 
işveren tarafından tanınan genç işçileri eğitmek uygun koşullar sağlandığ ı takdirde kolaylıkla 
yerine getirilebilir. Ça lı şan l arın yaklaş ı k üçte ik is inin ai leden, akrabadan ve hemşehriden 
kimseler ol maları işgücünün eğitimi konusunda işvereni ikna etmenin zor olmayacağını 
gösteren bir başka etkendir. Bu özelliklere rağmen çıraklı k eğitiminin oldukça düşük 
düzeylerde kaldığını ayrıca vurgulamak gerekmektedir. 

İ şyeri Mülkiyeti, Kred i, Hammadde ve Pazarlama 

Küçük girişimcilerin yaklaşık üçte biri i şyerinin kendi mülkiyetinde o lduğunu ve 
yarıyı biraz geçen büyük dilimi ise kirada oturduğunu belirtmektedir. Esnafa oranla 
zanaatkarlar arasında işyeri sahipl iği biraz daha yüksekti r. Tahmin edi lebileceği gibi gelir 
düzeyi yükseldikçe işyeri sahibi olma eğilimi artmaktadır. 'Bunların dı ş ında ' yanıtını veren 
kesimin (%8.4) tam olarak neyi kastettiği ise anlaşılamamış t ır. Bununla birlikte benzer 
çalışmaların sonuçları yakın bir akraba veya arkadaşa a it bir i şyerinin koşulsuz veya belirli 
koşullar yerine getirilerek kullanılması veya ihtiyacı o lan bir arkadaşın veya yakının atölyenin 
bir köşesini kullanmasına iz in verilmesi gibi uygulamalara özellikle san ayi çarşılarında 
rastlandığını ortaya koymaktadır. 

Forma! ve enforma l kanallar karşılaştırıldığında kredi temininin çok büyük oranda 
forma! kanallar d ışında gerçekleştirildiğini görmektey iz. Banka kredileri ve Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri tarafından sağlanan krediler birlikte e le alındığında forma! yollardan kredi 
temi ninin ancak %5 gibi o ldukça küçük bir oranda kaldığı anlaşı lmaktadır. Bu durum 
öncel ikle, formal kurumların küçük girişimciliği desteklemek bakımından ne ö lçüde yetersiz 
kaldığını ortaya koymaktadır. Bunun da ötesinde gerçekleştirilen yeni mali düzenlemeler 
sonucu esnaf ve sanatkarları zaten zayıf olanaklarla destekleyen Türkiye Halk Bankası 'nın 

eski rolünü dahi sürdürmesi mümkün olmaktan çıkacağından küçük girişimcilerin mali 
sorunlarının daha da ağırl aşacağını varsayabiliriz. Diğer yandan, faizci ve tefeciye 
başvurduğunu söyleyenle r %3 dolayındadır. 
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FiNANS ZORLUGU ÇEKTIÖINIZDE KiME BOÇLANIRSINIZ 
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Sonuçta, i ş l etmeye kaynak sağlama büyük ölçüde yüz yüze veya birincil ilişk iler 

dünyas ı içerisinde gerçekleşmektedir. Diğer bir dey iş le borçlan ılan kimseler kişisel yakınlık 
nedeniyle güven ili şki s i duyulan kimse lerdir. Bu kapsamda iki farkl ı g rubun var lığından söz 
edebiliriz. Birincisi , kökene dayalı kimlik le r ve birliktelikler düzeyinde e le ald ığımız aile, 
akraba ve hemşehri ili şki ağları dır. Bu durum, Türkiye'de ve geli şmekte olan ülkelerde 
gördüğümüz sermaye ve kaynak oluşturma patternleri ile tam bir parale ll ik göstermektedir. 
Bununla birlikte i ş çevresi ve arkadaş çevresinden mali destek sağlayanların %36.7 düzeyine 
ulaşması özellikle altı ç izilmesi gereken bir o lgudur. 
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BANKA DiŞi BORÇLANMA 
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21 -40 yaş grubunda yer a lanlar arasında iş arkadaşından borç alma eği 1 imi belirgin bir 
biç imde yükselirken gençle r ve yaşlılarda akrabaya bo rçlanma artmaktad ır. İş arkadaşlarına 
bo rçlanma olgusu bize so syal kö kene dayanmayan i ş çevresi arkadaşlığı tü rü bağ l arın borç 
alıp vermeyi mümkün kılacak bir güven atmosferi sağl amadaki önemini g östermektedir. 
Diğer bir deyişle işyeri çevresi küçümsenmeyece k d üzeyde sosyal sermaye o luşturma 

kap asitesine sahip görünmektedir. Özellikle zanaat kes iminde yakın işyerleri arasında bilgi 
ve alet-makine paylaşımının yaygınlı ğı küçük sanay ic iler arasındak i gü ven , paylaşma ve 
sosyal se rmaye olgusunun boyutların ı ortaya koymaktadır. Bununla birlikte , yak ı nlara 

borçlanmanın genellikle öde me süresinin beli rlene rek gerçekleştirildiğin i, zamanında ödeme 
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yapamamanın sorunla ra ve ihtilaflara yol açtığını , borçlanmada döviz ve faiz uygulamalarına 
başvurulduğunu kaydeden küçük üretic ile rin %28.9 gibi oldukça yüksek bir orana ulaştığın ı 

vurgulamamız gerekir. Diğer yandan enformal borçlanma kanallarına başvuranları n %23.6 ' sı 

hiçbir güçlükle karşılaşmadığın ı belirtirken yak laşık üçte bir büyüklüğündek i üçüncü bir grup 
soruyu yanı tsız bırakmıştır. Araştırma bu l gu ları çerçevesinde bu tür sorunların hangi kesimde 
(akraba, hemşehri, iş arkadaşı ) ve ne yoğunluk la yaşandığını kes in olarak saptama 
olanağımız yoktur. 

Zanaat kesimi nde işyeri a rkadaş l a rına borçlanma daha sıkça görülürken, esnaf ve 
özell ikle seyyar satıc ıl ar arasında aile yakınlarına borçlanma eğilimi daha belirgin bir 
görünüm kazanmaktad ır. Aralarında pazar rekabeti söz konusu olsa da benzer veya birbirini 
tamamlayan i ş l er yapan ve ayn ı i şye ri çevresini uzun süredir paylaşan zanaat kesiminin 
paylaşımc ı değerler yaratmaya ve sosyal sermayeyi güçlendirmeye diğer kesimlerden daha 
yatkın olduğunu düşüneb iliriz. 

Hammadde temininde çeşitli sorunla r yaşadıklarını belirten küçük girişimcilerin 
yaklaş ı k yarı sını oluşturan kesim ödeme zorlukları ve hammadde fiyatları üzerinde 
durmaktad ır. İ ş gücü maliyetine gelince i ş l etmelerin büyük dilimi hiç i şç i ça lıştırmazken 
önemli bir bölümü yalnızca ücretli aile emeğ i ya da çok az sayılarda çırak çal ı ştı rmaktadır ki 
bunların ücretleri oldukça düşük bir seviyededir. Diğer bir deyişle i şgücü pek az sayıda 
iş letme için öneml i bi r ma liyet unsuru teşkil etmektedir. Diğer yandan gerek zanaat gerekse 
esnaf kesiminde kullanılan alet ve makine say ıs ı çok yüksek seviye lerde değildir. Böyle 
olunca girdi ve hammadde temini işletme maliyeti içinde önemli bir pay oluşturmaktadır ve 
i ş l etme sermayes inde görülen darboğaz l ar yaygın bir kesim için öncelikle bu ihtiyaçtan 
kaynaklanmaktad ır. Mal i so runlara ilaveten kaliteli malzeme temi ni (% 17.8) ve ulaşım 
sorun larını (%9.5) di le getirenlerin oranı da küçümsenmeyecek düzeydedir. Diğer yandan, 
Diyarbakır' da ihtiyaç duyulan girdi ürünleri ve hammaddeleri pazarlayan gelişmiş bir ticaret 
ağının mevcut olduğunu ve bu nedenle hammadde temininde büyük zorluklarla 
k arş ılaşılmadığını vurgulayabi liriz. Çoğu Diyarbakır dışında üretilen g irdiler söz konusu 
ticaret ağ ı kanalıyla esnaf ve sanatkara etkin bir biçimde ulaştırılmaktad ır. Buna karşı lık bazı 

i şko l larında girdi ürünlerin toplam i ş le tme sermayesi içindeki pay ı çok düşüktür. Berberleri , 
direkçilcri, terzileri , kahvecileri, komisyoncuları bu kapsamda düşünebi liri z. 
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HAMMADDE TEMiNiNDE KARŞILAŞTIÖINIZ EN ÖNEMLi SORUN 

178 

Küçük üreticilerin dörtte üçü kullandıkları hammaddeleri Diyarbakır'dan temin 
etmektedir. Burada hemen belirtmek gerekir ki kastedilen yalnızca üre timde kullanılan 
hammadde deği l esnafın ve seyyar satıcıların pazarladıkl ar ı ürünlerdir de. Diyarbak ı r dışında 

iki merkez ön plana çıkmaktadır. Gaziantep (%4.1) ağırlıklı olmak üzere ku llanılan veya 
pazarlanan ürünlerin top lam olarak %7.S' i Doğu ve Güneydoğu illerinden sağlanmaktadır. 

Bölgede üretim ve ticaret merkezi olarak Gaziantep' in konumu özellikle dikkat çekmektedir. 
Diğer yandan dış ve iç pazarlar arasındaki en önemli ticaret ve sanayi köprüsü konumunda 
bulunan İ stanbul Diyarbakırlı küçük girişimcilerin % 1 1 ' inin girdi ürünlerini temin ettikleri 
merkez konumundadır. Bunun da ötesinde doğrudan Diyarbakır'dan sağlanan g irdi ürünlerin 
önemli bir bölümünün de başta İstanbul olmak üzere diğer illerden veya yurt dı şından ithalat 
yoluyla getirildi ğini söyleyebiliriz. Diğer yandan, üretim yapan küçük giri şimcilerin %72.6' sı 

kullandıkları girdi ürünleri yerli tüccarlardan sağladıklarım belirtirken doğrudan imalatçı 
firmaya ulaşanlar %15.4'ü bulmaktadır. 

Hammadde ve ürün temininde dışarıya oldukça bağımlı olan yani il dışından yoğun 
ithalat yapan Diyarbak ırlı küçük girişimciler il dışına yönelik üretim ve ticaret yapmakta son 
derece zayıf kalmaktadır. Diğer bir deyişle kentin il dışına yaptığı ihracat bir hayli cılızdır. 
Öylesine ki Diyarbak ır d ı şına ürün pazarlayanlar yüzde bir düzeyine dah i ul aşmamaktadır. 
Belki de daha çarpıcı bir nokta Diyarbakır kent merkez i dışına yani kentin ilçe ve köylerine 
yönelik üretim ve satış yapanların oranının %1.2 düzeyinde kalmasıdır. 

Ürün pazarlamasında küçük giri şimcilerin tam üçte ikisi satışların doğrudan müşteriye 
yönelik veya sipariş karşılığı olduğunu söy lemişt ir. Fason çalıştığını söy leyenler yok denecek 
kadar azdır. Ürünlerini tüccar aracılığı ile pazarlayanlar %4 düzeyinde kalırken, anket 
sonuçlarından ne kastedildiği anlaşılamayan "başka kana llar' yanıtını verenler (% 1 O) oldukça 
yüksek bir düzeydedir. Genel olarak bakıldı ğında pazarlamada karşılaşılan sorunlar daha 
önemsiz gibi görünmekte veya daha az dile getiri lmektedir. 
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Bu bölümde vurgulanan ana konu l arı şu başlıklar altında özetleyebi liriz: Diyarbakırlı 
küçük giri şimc iler Türkiye'nin başka kentlerinde de görül düğü g ibi forma! kaynaklardan 
kredi temin edememektedir. Boşluk büyük ö lçüde sosya l sermaye tarafından 

doldurulmaktadır. Küçük girişimciler her türlü yatırım ve işletme sermayesi gereksin imlerini 
öz kaynak dışında kişise l ilişkiler vasıtas ıy la dost, akraba, hemşehri , iş yeri arkadaşı gibi 
yakınlarından karşılamaktadır. Bu yo lda n e lde ed ilen kredinin küçüklüğü göz önünde 
bulundurulduğunda finans darboğazının ne kadar önemli o lduğu daha net olarak ortaya 
çıkmaktadır. İkinc isi , bazı ödeme zorluk l arına rağmen hammadde ve g irdi temini büyük 
zorluklarla karşıl aşıl madan sağlanmaktadır. Son olarak, araştırma bulguları Diyarbakır 

ekonomisinde yerel pazarın küçüklüğünü ve küçük girişimc il erin ulusal ve uluslararas ı 

pazarlara açı lmaksızın çok büyük ölçüde yerel pazar s ı nırları içerisinde hareket e tti ğin i 

göstermektedir. 

Ü RÜNLERiNiZi KiME SATARSINIZ 
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Gelir, Örgütlenme ve Güvence 
Küçük girişimciler i elde ettiklerini belirttikleri aylık gelir bakımından al t orta ve üst 

o lmak üzere üç gelir dilimi çerçevesinde inceleyebiliriz. Liranın son dönemde uğradığı hızlı 

değer kaybını göz önünde tutarak gelir dilimlerini dolar bazında ortaya koymak daha gerçekçi 
o l acaktır. Buna göre; 375 doların altında ayl ı k geliri o lanlar alt; 375-750 a rasınd a geliri 
o lan lar orta; ve, bunun üzerindeki gelir sahipleri üst gel ir grubu olarak e le al ı nmıştır (1 
Amerikan doları = 675,000TL-Şubat 200 1). Ancak bu bağlamda. anket uygulamalarında 
gelire ilişkin sorulara pek gerçekçi yanıtlar verilmediğini ve aşağıda ortaya konan değerlere 

bir ö lçüde kuşku ile yaklaşı l ması gerektiğini öncelikle belirtmeliyiz. 

AYLIK GELiRiNiZ NE KADAR 
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En düşük gelir diliminde yer alanlara en s ı k olarak en genç kes imler arasında 
rastlanmaktadır. Örneğin , en yoksul kesimin en yaygın olduğu kuşak 16-20 yaşları arasında 
olanlardır ve onları 21-25 kuşağı izlemektedir. Yaşla birlikte azalan gelir kırk yaşın 
üzerindeki küçük girişimciler arasında en üst düzeye çıkmaktadır. Yoksulluğun gençler 
arasında daha yaygın olması kı smen seyyar satıcı lı ğın bu yaş gruplarında yoğunlaşması ile 
ilg ilidir. Diğer yandan eğitim düzeyi yükseldikçe geli r düzeyi de artmaktadır. 

Gelir ve gelir dağılımına yönelik olarak üzerinde durulması gereken bir nokta yukarıda 
yaptığımız alt, orta ve üst g ibi ayırımlara rağmen ortalama gelirlerin o ldukça düşük bir 
düzeyde kalmasıdır. Örnek olarak orta gelir diliminin tam ortasında yer alan bir küçük üretici 
aylık olarak 562.5 dolarlık bir gelire sahiptir. Küçük üreticiler ortalama yedi-sekiz kişiden 
oluşan ai lelerden gelmektedir ve bu kalabalık nüfus içerisinde ancak ortalama bir iki kişi iş 
bulup çalı şabilmektedir. Kadınların işgücü piyasasına hemen hiç katı l madığı ve aile 
üyelerinin önemli bir bölümünün küçük çocuklardan o l uştuğu ve işsizliğin çok yaygın olduğu 
bir ortamda ailede gelir getiren ki ş i say ı sı haliyle asgari düzeyde ka lmaktad ır. Aylık 562.5 ve 
yıllık 6.750 dolar düzeyinde beliren geliri aile üyeleri arasında paylaştıracak o lursak yıllık kişi 

başına 1000 dolar dolayında bir gel ir düzeyini saptamı ş oluruz ki bu değer Türkiye 
ortalamasının ancak üçte biri düzeyindedir. Asıl çarpıc ı olan bu gelir düzeyinde ve onun 
üzerinde kazanç sağlayanların küçük üret icilerin beşte biri düzeyinde kalırken, büyük 
çoğunluğun bu ortalama değerin çok altında ka lmasıdır . Örneğin, küçük g iri şimcilerin 
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%60.9'unu oluşturan a lt gelir di limi içinde e n yüksek kişi başına gelir y ıllık 650 dolar 
düzeyindedir. Grubun ortalaması bu değeri n altındadır. Aylık kazanc ı 750 dolan ve aile içinde 
kişi başına yı llık geliri 1250 doları aşan üs t geli r dilimi küçük giri şimc ilerin ancak %8.8' ine 
eş i tt i r. Ancak, yukarıda verilen ortalamalara d iğer ai le fertleri tarafından sağl anan gelir dahil 
edilmemiştir. 

Küçük girişimcilerin geçinmek için gerekli gördük leri asgari gelir düzeyi ortaya konan 
kazancın çok üzerinde bel irmektedir. Küçük giri şimcilerin asgari geli r gereksinimi için 
verdiği yanıtların ortaya koyduğu bir kaç ö nemli eğilimden söz edebiliriz . Birincisi, %60'a 
ulaşan bir çoğunluğun ay l ık geliri olarak beyan ett i ği 375 doların altındaki seviye, büyük 
çoğun luk tarafından geçinmek için yeterli görünmemektedi r. Diğer bir deyişle küçük 
girişimcilerin ancak %6.5' i bu düzeyi yeterli bu lmaktadır. İ kinci s i, 375-750 dolar di liminin 
%44.6'ya u l aşan büyük bi r kesim tarafından asgari gelir düzey i o larak gösteri lmes i 
yoksulluğun düzeyini ve bu kesimin asgari ge lir beklentisinin ne kadar düşük olduğunu ortaya 
koymaktadır. İki nc i büyük dilim ise ay l ık 750 dolar ile 1500 do la r düzeyini yeterli 
görmektedir. İlginç o lan Türkiye'de kişi başına düşen ortalama gelir düzeyine (2500-3000 
dolar) ancak bu üst tavanda ulaşılmas ıdır. 

G EREKLi GELiR 
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Esas meslekten sağlanan gelirin bu ölçüde düşük olduğu bir ortamda geçimi sağlamak 
için ikinci bir iş tutulup tutulmadığı akla gelebilir. İkinc i i ş i olduğunu söyleyenler küçük 
g irişimc ilerin %7.8 ' i düzeyinde ka l maktadır. İ kinci iş birinci veya esas i şten elde edilen 
gelirin ailenin geçim ihtiyaç larını karşılamada yeterli o lmaması ve bu eksi ğ i kapatma için 
yeni gel ir sağ lama yo ll arı arama ihtiyacından kaynaklanmaktad ır. İ şs i zli ğin aşırı ölçülerde 
yaygı n olduğu Diyarbakır gibi bir kentte küçük girişimci lerin %7.8 ' inin bu yola başvurması 

esas işten sağlanan gelirin ne kadar düşük olduğunu göstermektedir. 
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Meslek kuruluşu üyesi o la n küçük girişimc il erin oranı toplamın üçte iki s i düzeyine 
yaklaşmaktadır. Diğer yandan, küçümsenmeyecek bir bölüm (%37.S) tamamen kayıt dışı 

konumdadır. Küçük girişimcilerin yarıdan biraz fazlası bir sosyal güvenlik kurumuna üye 
o lduğunu belirtmektedir ve bunların arasında BAGKUR üyeleri b ü y ük çoğunluğu 
oluşturmaktadı r. Toplamın yarı sına yaklaşan bir kesimin sosyal güvenlik s is temi kapsam ı 

dı şında, i ş kazaları, hastalık ve yaşlılık durumlarında g üvenceye sahip o lma d an çalı şma 

yaşamlarını sürdürüyor olmaları altı dikkatle çizilmesi gereken bir durumdur. 
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İKİNCİ İ Ş KOLLARI 

İ ŞKOLU İ ŞİNİZİN DI Ş INDA BAŞKA TOPLAM 
GELİR KAY AKLARI iZ YADA 

İ KİNCi BİR İ ŞİNİZ VAR MI 
EV ET 

BERBER 2 2 
DEMİRCİ 2 2 
ELEKTRİKÇİ 1 1 
HURDA-TAMİR 4 4 
KASAP 3 3 
KUNDURA İMALAT 1 1 
LOKANTA 3 3 
MARA GOZ 2 2 
OTO TAMİR 3 

.., 

.) 

TERZİ 5 5 
BAKKAL 9 9 
HAZIR GİYİM 

.., 

.) 3 
KAHVE 1 1 
KOMİSYONCU 2 2 
KÖMÜRCÜ 1 1 
OTOPARK 1 1 
ŞOFÖR 6 6 
TURİSTİK EŞYA 1 1 
SEYYAR 3 3 
TOPLAM 53 53 

Meslek kuruluşu üyesi olup bir sosyal güvenlik kurul uşu üyesi olmayan %7.2 
do layında küçük bir giri şimci kesim mevcuttur. Daha önemlisi ki.içlik giri şimci lerin %40 
dolayında bir kes imi herhangi bir meslek veya sosyal güvenlik kuruluşu üyesi olarak 
gözükmemektedir. Kay ıt dışı olarak n i te leyebileceğimiz bu k it lenin Diyarbakır 'daki 

büyüklüğü özellikle dik.kat çekmektedir. 
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SOSYAL GÜVENLiK KURUMLARINDAN HANGiSiNE ÜYESiNiZ 
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Verilerin büyük ölçüde ortaya koyduğu g ibi D iyarbak ı rlı küçük giri şimci l er in 
çoğunluğu yoksulluk sınırı düzeyinde gelir temin edebilmektedir ve bunlar arasında seyyar 
satıcılar ve gençler çoğunluğu teşk il etmektedir. Aynı şeki lde anket kapsamında yer alan 
küçük girişimcilerin yarıya yakın bir diliminin herhang i bir sosyal güvenlik kurumuna üye 
olmaması düşük gelir ile g üvence eks i kliğ inin bir çok kimsenin konumunda birl eşt iğini 

göste rmektedir. Buna karşılık en üst dilimde yer a la n küçük girişimci l erin e n alt gelir 
d ilimindekilerin ortalama o la ra k üç hatta dört kat gelir elde etmeleri küçük giri ş imci ler 

arasındaki tabakalaşmanın be lirginli ğine dikkat çekme ktedir. Bu ölçüde fark lıl aşmış bi r 
kesimde yer alan kimselerin heps ini ayn ı koşullarda faa liyet gösteriyormuş ve aynı sorunlarla 
ka rşılaşıyormuş gibi değerlendirmek kuşkusuz doğru olmayacaktır. 

Bir Sosyal Çevre Ola rak Çarş ı ve Sanay i Çarş ı s ı 

Küçük üreticiler arasında gerçekleştirilen yardımlaşma ve dayanı şma ili şkilerinde iki 
ta rz o rtaya çı kmaktadır. Bulunduğu i şyeri çevres inde akrabası olanlar ö nceli k le onlarla 
yardımlaştıklarını belirtmişl erdir. Diğer yandan küçük giri şimcilerin yarısın ı oluşturan kesim 
içinde yard ı mlaşma öncelik le işyeri arkadaş l arı arasında olmaktadır. Bu durum bize i şyeri 

çevresin in birbirinden kopuk ve habersiz kimselerden oluşmad ığını , kentin i ş ve çalı şma 

ortamında edinilen tanıdıkların ve oluşturulan ili ş ki l erin küçümsenmeyecek boyutlara 
ulaşt ı ğ ını ve bu ili şk i l erin çeş itl i biçim ve düzeylerde yardımlaşma ve dayanı şma ağlarına 

dönüşmekte o lduğunu göste rmektedir. 
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ÜYESi OLDUCUNUZ KURULUŞLAR 

400 38& 

Yardımlaşma bireyler arası nda karş ı l ık l ı güveni artıran bir sosyal ve ahlaki ortamın 
mevc udiyetini ortaya koymaktadır. Bu yönüy le ö nemli bir çoğunluk iç in i şyeri çevresi çok 
sayıda küçük gi rişimciden oluşan ve belli bir değer sistemi ve ahlaki yapın ın bulunduğu bir 
sosyal ortamı ifade e tmektedir. 

Yardımlaşmanın içeriği ne bakıldığında bu olgunun önemi daha iyi anlaşı lmaktadır, 

çünkü yard ımlaşma ekonomik bakımdan çok önemli alanlarda gerçekleşmektedir. Özellikle 
mamul madde ve h izmet üreten kesimde ale t ve makine pay laşımı ile görgü ve beceri 
deği şi mi mesleki bilg ilerin, tekniklerin ve o rganizasyon deneyimlerinin yaygın ölçüde 
paylaşıldığını göstermekted ir. Aslında karşı lı klı e mek yardımı ve atö lyeyi birl ikte kullanma 
gibi pratiklerin de benzer bir biçimde bilgi, beceri ve teknoloji değişimine katkıda bulunduğu 
söylenebi li r. 

Esnaf ve sanatkar l a rı n önemli bir bölümü doğrudan işyeri çevresinde edindikleri veya 
toplumsal köken itibarıy l a yakın larından oluşan bi r işyeri çevresinde faa liyetlerini 
sürdürmektedir. İşyeri çevresinde yakın veya uzak akraba ile hemşeh ri si olduğunu 
belirtenlerin oranı oldukça yüksektir (%38.5). Bu kesim içerisinde yer a l anl arın %68.S' ini n 
yakın akraba olduğunu görmektey iz. Veri ler tam olmamakla bi rlikte aynı kökenden gelen 
kimselerin birbirine yakın yerlerde i şyeri tu tarak, bir işyeri muhi tinde ve ayn ı iş kolunda 
toplanıp yoğunlaşarak ağırlık l ı komuna gelme çabalarının Diyarbakır'da bir hayl i belirgin 
o lduğunu söyleyebiliriz. Bu du rum bize akrabal ık dayanışmasının ve özellikle işyeri açarken 
a kraba yardım ve teşvikin i n önemini göstermektedir. Tanıdık l ara, özellikle akrabalara 
borçlananların yüksek bir oranda olduğunu düşünecek olursak bu dayarnşma boyutunun işyeri 
kurulduktan sonra da devam ettiğini ve küçümsenmeyecek say ıda kimse için önemli bir 
sosyal sermaye oluşturduğunu vurgulayabiliriz. Diğer yandan ai lelerin çok kalabalı k olması 
ve küçük girişimcilerin kardeş say ı sının aşırı derecede yüksek olmasından da anlaşıldığı gibi 
kardeşlerin aynı işyeri çevresinde bir araya gelme o las ılığ ı bi r hayli yüksektir. Bir fikir 
vermek için i şyerinde akrabası olduğunu söyleyenlerin önem sıras ına göre şu i şkollarında 

top landığını söyleyebiliriz : oto tamircileri , bakkallar, hazı r giyimci ler, inşaat malzemesi 
üretenler ve seyyar sat ıcı lar. 
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IŞYERINDE AKRABA VE YAKINLAR 
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Teknik bilgi kullanılmasında ön plana çıkan üç yöntem arasında deneklerin yarıdan 
faz lasının değindiği başka ustalardan öğrenme ilk sıray ı a lmakta ve bunu bas ılı kaynaklar 
(%37) ve geziler izlemekted ir. Aynı iş çevresi içinde yer a lan, yüzyüze i li şkilere dayalı ve 
görerek deneyerek, kısacas ı gele neksel diyebileceğimiz yöntemler vasıtasıyla bilgi edinme 
görüldüğü gibi forma! ve kurumsal yoll ardan bilgi ve deneyim kazanma yönte mlerinden daha 
ağır! ıklı bir yer tutmaktadır. 

Küçük giri şimçilerin ö ne mli bir bölümü iç in i şyeri çevresi sosyal bakımdan 

birbirinden kopuk ve atom laşmış kiş ilerin arasında gerçek leşen yakın ekonomik ilişkilerden 

ibaret o lmayan zengin bir sosyal etki leşim çevresidir. İ ş letmeler arasındaki dayanışma bir 
yandan akrabalık ve hemşehrilik g ibi geleneksel ilişk i ler temeli üzerine oturmaktadır. 

Diğer yanda özellik le sanayi çarşılarında işyeri temelli olarak gel işen ilişki ler küçük 
giri şimci ler arasındaki dayanışmanın artmasına yol açmaktad ır. Birbirini tan ıma, bi lme ve 
buna bağlı olarak karşı lıklı g üven duyma sonucu küçük giri şimcilerin maddi kaynaklarla 
birbirler ini destek lemelerine , maddi kaynakları pay laşmalarına, kazandıkları becerileri 
bi rbirlerine aktarma ları sonuc u bilg i ve tekniklerin geniş bir alana kendiliğinden yayılmasına 
yol açmaktadır. Kısacası işyerinde gelişen güven ortamı ve toplumsal ilişki ağları bir sosyal 
serm ayenin oluşması sonucunu doğurmaktadır. 
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EN ÇOK HANGi ALANDA YARDIMLAŞIRSINIZ 
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Buna karşılık Tanrıverdi ' nin (2001) değindiği gibi bir çok küçük gi ri ş imci "sahip 
olunan ortak akraba, köken ve tanıdık çevrenin mal ve hizmet talebini karşı lamak ve bundan 
kazanç elde etmek amacındadır. Günde onlarca kez duyulur amcam oğlu geldi burnumun 
dib inde dükkan açtı diye." 

Sorunlar; i şyerinin ve İ şkolunun Geleceği 
Küçük girişimci l erin sorun larını ve gelişme dinamiklerini anlama bakımından işyerini 

büyütme koşullarına ilişk in ve i şyerinin büyümesinin önünde engel olarak görülen faktörlerin 
birlikte ele a lı nmasında yarar vardır. Bu iki soruya küçük girişimci lerin hemen hemen dörtte 
üçü tek bir sözcükle finans karşılığı vermektedir. Bu yan ı t öz sermaye ve özkaynağııı 
cılı zlı ğını ortaya koymaktadır. Diğer bir dey i ş l e işi ge li ştirmeye yöne lik yeni yatırımlar 
yapma ve karlılığ ı artıracak önlemler almada en büyük darboğazın sermaye yete rs izl iğ i 

o lduğu anlaş ı lmaktad ır. İş ve aile çevresinde bulunan yakınların da sermaye darlığ ı ve geçim 
sıkıntısı çekiyor olmas ı ve forma! yollardan uygun koşullarda kredi bu lmanın büyük çoğunluk 
için adeta olanaksızlığı çeki len finans sıkıntı sının önemli nedenleri arasındad ır. Diğer yandan 
i şin büyütülmesini teşvik edecek bir başka temel etken yani ciddi bir talep canlanması 

i şkollarının çoğunluğu iç in söz konusu değild ir. Finans sıkınt ı sı dışında ön plana çıkartı l an ve 
tek başına önemli g ibi görülen bir başka konu mekan olarak i şyerinin küçük olmasıdır 
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(% J 0.5). Bunlara ek olarak hammadde, çalışma koşu ll arı , pazarlama koşu lları ve i şgücünün 
niteliği önem sırasına göre belirtilen diğer engeller arasındadır. Bu noktada çok belirgin 
olmasa da zenaatkarlar ile esnaf arasındaki bir fark lılı ğa değinebiliriz. Zanaatkarlar finansı 
birinci önlem olarak görme konusunda esnaftan bir ölçüde geri planda kalmaktadır. Onlar için 
hammadde, çalışma ve pazarlama koşu lla rı az da olsa daha önemlidir. 

IŞYERINIZIN GELiŞMESi ÖNÜNDE EN ÖNEMLi iKi ENGEL 
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Finansın bu ölçüde önemli görülmesi enformal sektöre ilişkin gelişti ril ecek eğitim 
programlarında kaynak bulma ve kaynak yaratma konularının özellikle ilgi çekeb ileceğ i ni 
göste rme ktedir. Çünkü. sermaye yeters i zliğ i sorunu ha lledilmeden hiçbir başka önlemin 
yeterli ve geçerl i olamayacağ ı an laşılmaktadır. Yöre halkı anket ve kamuoyu yoklamalarında, 

d ı şarıdan gelenlerle yapılan konuşma larda ve yetk ililer le görüşürken bölgeye kaynak 
aktarılmas ı talebini öncelikle vurgularken yine finans sıkıntısını dile getirmiş olmaktadır. 
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IŞYERINIZI BÜYÜTMEK iÇiN GEREKLi OLAN BiRiNCi ÖNLEM 
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İ ş kolunda gelecek görüp görmeme i şin niteliği ve i ş ortamının yanı sıra i ş 
o lanaklarının zay ıfl ığ ı , müşteris i zlik , gene l talep azl ı ğı, rekabet koşu llarının ağırlığı ve 
sermaye yeters i z l i ği g ibi etkenlere dayandırılmakta ve en genel a nlamda 'bu i ş para 
kazand ı rmıyor' şeklinde ifade edi lmektedir. Çok az sayıda da olsa bazı küçük giri şimciler, 

karamsarlık nedenle ri arasında sigorta ve sağlık güvencesi olmaması ve s iyasi belirgins izliğe 

de i şaret etmektedir. Bu bağlamda siyas i sorunları n ön plana ç ı kartılmamas ı araştırmanı n 

uygulandığı günlerde Diyarbakır' da can güvenliği ve huzur ortamına ilişkin temel bir tehdidin 
görülmemesi ile ilgilidir. Diğer bir dey iş l e s iyasi ortam artık g ünl ük ekonomik yaşam 
üzerinde çok olumsuz bir bask ı yaratmamaktadır. Bu durum ekonomik canlanman ın 

baş lat ı lması için uygun bir atmosferin varo lduğunu göstermes i bak ımından önemlidir. 
Tersine, sorun ekonominin küçük l üğü ve cı l ı zlığı ile esnaf ve sanatkarın doğrudan hizmet 
götürdüğü halk kes imlerinin satın alma güçlerinin düşük olması sonucu i ş yapma o lanağının 
zayı flığı şek linde tanımlanmaktadı r. 

Faaliyet göstermekte olduğu i ş kolunda ciddi bir gelecek gördüğünü düşünenl eri n 
oranı düşük bir düzeyde (%22) kalmaktad ı r. Yaptıkları i şe en karamsar bakanlara eğ it im 

düzeyi en düşük düzeyde olan kesimde rastlamak mümkündür. Diğer yandan yapt ığı i ş i 

olumsuz görme özellikle seyyar satı cılar arasında belirgindir. Burada karşılaştırılması gereken 
iki zıt eğilim vard ı r. Bir yandan, bir sonraki tartı şmada da görüleceği gibi , bazı küçük 
girişimciler, uygun koşullarda sağ lanacak krediy i kendi i ş ine yatırmay ı düşünmek le birlikte 
i şyerinde ciddi bir gelecek görmemektedir. Bu durum kısmen i ş i nin geleceğinden çok fazla 
umutlu olmamakla birlikte fazla seçeneği o lmaması nedeniyle i şi nde devam etme ve orada 
ilerlemeye çalışma eğili minin bir sonucudur. İ kinc i bir yorum ise bek lentinin düzeyine 
i li şkindi r. Mali sorunları aşarak i şini ve ge li rini daha üst düzeylere taşıyabi leceğini kestiren 
küçük g i rişimcil er bu yoldan sağ lanacak ile rlemenin çevreleri nde gördükleri ilerleme, 
ge l i şme ve zengin leşme örneklerinin gerisinde kalacağı kanısını taşımaktad ır. 
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IŞKOLUNDA GELECEK 
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Ge leceğe yönel ik tutum ve düşünce l eri an lamayı amaçlayan bir başka soruya, düşük 

faiz le ve uzun vadeli 10 milyar TL kredi alacak olsanız bunu nereye yatırırdınız sorusuna 
büyük çoğunluk (%70.9) kend i işime yanıtını vermi şti r . Bu yanıt hepsinden ö nce işin 

gelişmesinde en büyük darboğazın finansal yetersizlik olduğuna il i şkin bulguyla tam olarak 
uyumludur. Diğer bir deyişle, küçük girişimciler yaptı k l arı i şe daha çok sermaye yatı rarak 

durum l arını iyileştirebileceklerini düşünmektedir. Diğer yandan uzun bir süredir çal ı şmak 
sureti y le önemli düzeyde mes leki bilgi ve deneyim kazanmış o lan çok say ıda küçük g iriş imci 

başka bir alana geçmeyi kolay ve sorunsuz bir eylem o larak görmemektedir. Yani çoğunluk 
bir yanda kendi işinde ilerleme sağlamayı mümkün görmektedir diğer yandan ise i ş i başka 

alana kaydırabilmenin güçlüklerini ve risklerini iyi değerl endirmektedi r. Kred iy i kendi işine 

yatırmayı düşünenler görece daha dinamik, eğiti me ve teknolojiye daha fazla önem veren bir 
kesimdir. Öte yandan, elveriş li koşullarda sağ lanacak krediyi kendi işine yat ırma düşüncesi 
21-40 yaş grubunda daha yaşlı lara o ranla biraz daha belirg indir. 

N itekim bu kesimin dış ında ka lan küçük azınlık krediy i daha pasif ve daha az üretken 
yatırım al anlarında kullanma eğiliminded i r; öncelikle özel beceri gerektirmeyen dükkan açma 
ve daha az oranda gayrimenkul ve araba alma ile tarı ma yatırma gibi. Nitekim kendi i şine 

yatırma i steği en yüksek düzeyde zanaat kesiminde belirirken dükkan açma i steği 

bu l undukları konuma göre önemli bir sosyal hareketlilik a nlamına geleceğinden seyyar 
sat ı c ı l a r arasında, en yüksek düzeye ulaşmaktadır. Diğer bir deyişle başka işe yatırmak yani 
yapt ığ ı i şe bağlanmama eği l im i en yaygın olarak seyyar satıcı kesiminde görülmektedir. 

Finanse ek olarak i şyerinin gel işmesinde en öneml i engel olarak öne sürülen faktörler 
pazarlama sorunları, üretim maliyetlerinin yüksekl iğ i , nite likli i şgücü bulunmay ış ı ve çok 
daha düşük oranda lıammadde yokluğudur. Siyasi belirs iz li k ise daha önemsiz bir etkendir 
(%2,9). Görüldüğü gibi küçük giri şimci ler finans engeli sürdüğü ölçüde bunun temel ve 
belirley ici engel olduğu görüşünü ön plana ç ıkartmaktadır. Fi nans sorununun başka alanlarda 
ilerleme sağ layarak üstesinden gelineceği ne dair yaygın bir inanç mevcut deği ldir. Ancak 
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kesimler arasındaki fark önemsiz düzeyde o lmakla birlikte finans ı e n önemli engel olarak 
görme eği limi zanaat kesiminde küçük bir oranda da olsa azalmaktadır. 

Anket kapsamında yer alan açık uçlu so rulara veri len yanıtlar yukarıda yapılan 

değerlendirmelerle önemli paralellikler göstermekte ve bazı ilave sorun ve bakış açıl arını 

gündeme getirmektedir. Bir kere para, ma li , ve maddi kay na klı s ıkıntılar sık sık dile 
getirilmektedir ve para ile kötü gidişe dur deni l ebileceğ ine ilişkin yaygın bir kanı vardı r. Buna 
karşılık kred i bulmanın zorluğu küçük g iri şimcil e rin en s ık dile getirdi ğ i konuların başında 

gelmektedir. Böyle olunca küçük gi ri ş imcilerin büyük bir çoğunluğu geleceğe bakı şl arında 

oldukça umutsuz ve karamsar bir vaziyet almaktad ır ve yine büyük çoğunluk yaptık la rı i ş in 
sonunun geldi ği endişesini taşımaktadır. 

Para ve kredi çok önemli olmak la birli kte küçük giri şimcile r içinde bu lunduk la rı 
ol umsuz koşu ll a rı n , aslında içice geçmi ş ve birden çok nedene dayanan bir sorunlar 
yumağından oluştuğunun farkındadır. Büyük sermaye ve büyük çaplı kuruluşl arla rekabet bu 
sorunlardan birisi o larak görülmektedir. Örneğin sobacı lar için temel bir sorun Diyarbakır'd a 
faaliyet gösteren ve fiyatları k ı ran bir büyük i şl etmedir. Sayıca çok daha kabarık olan 
bakkallar ve genel olarak perakende satı ş kesiminde ça lı şanlar iç in büyük mağaza la r i şin 

ge leceğini ve kazancı tehd it eden en öne mli unsurdur. Bu kesim büyük mağaza ların iki 
önemli rekabet üstünlüğünü öncelikle dile getirmekte ve bunların karş ı sındaki çares izliklerini 
vurgulamaktadır; girdi ürünlerin ve malzemenin büyük mağazalar tarafından daha ucuz temin 
ediliyor olmas ı ve kredi kartının satı ş l arı büy ük mağaza l ar lehine teşvik etmesi. Haks ız 

rekabet olarak a l g ılanmamakta birlikte özellikle zanaatkarlar ürettikleri ürünlerin daha 
geli şmiş alternati nerini n giderek müşteri !erini ellerinden alıyor o lmasından yakınmaktadır. 

Diğer yandan küçük giri şimcilerin hemen tümü kendi aralarındaki kıyasıya rekabetin olumsuz 
sonuçlarından ş i kayetçid ir. Büyük sermaye yatı rım ı gerektirmeye n faaliyetlere i ş i az çok 
öğrenen ler bir işyeri açmak suretiyle girmekte ve sonuçta kızışan rekabet fiyatların düşmesine 
ve müşter i kaybına yol açmaktadır. Son o la rak belirtebiliriz ki büyük sermaye kuru luşları 
yeni teknolojilerden de ya rarlanarak daha ö nce küçük çaplı i ş l etme l er tarafından yerine 
getirilen hizmetl eri doğrudan üstlenerek, kazanç sağlama yoluna g itmektedir. Daha çok 
otomotive ve elektroni k gibi alanlarda görülen bu eğilim, büyük firmaların yedek parça 
dağıtımı ve tekno lojik bilgi konularında tekelci konuma ge lmeleri sayesinde mümkün 
olmaktadır. Sonuçta ; bakım-o narıma ili şkin birçok faa liyet dalında küçük i ş l etme le r 
tamamıy la devre d ı ş ı bırakılmaktadır. 

Diyarbak ır' da kurtuluşu devletten be kleme oldukça yaygın bir eğil imdir. Bu bağlamda 
özellikle devletin Diyarbak ır'a yatırım yapmas ı üzerinde durulmaktadır. Açılacak yeni i ş 

saha larının yeni ist ihdam yaratacağı ve bu durumun esnaf ve zanaatkarl arın ürünlerine olan 
ta lebi artıracağ ı düşünülmek tedir. Ankette yer alan kapa lı uçlu soru larda net olarak 
görülmemekle birl ikte bu saptamadan da an laşıl acağı gibi kliçük girişimci ler talep ye tersizliğ i 
sorununa büyük önem vermektedir. Nihaye t özelli kle yeni alet ve makine leri kullanmaya daha 
yatkın olan küçük giri şimci ler arasında teknolojik geli şmenin geri sinde kalıyor olma endişesi 
vardır. Söz konusu kesim hem kendilerinin hem de i şgüeünün eğitilmesine ve yeni becerilerin 
Diyarbakır' a ivedi 1 ikle getirilmesine büyük önem vermektedir. 

IIl -YAT IRI M ORTAM I. EÔ İT İM TALEBİ VE ALI ACAK Ö LEMLER 

Enformal kesimde istihdam ve i ş po tansiyelini geli ştirmey i hede neyen projeler 
konusuna öncelikle sektörler bazında yaklaşabi liri z. 

TOBB araştırması Diyarbakır ekonomis inin olumlu yön leri arasında i şgücü rezervinin 
büyüklüğünü, düşük ücret avantaj ı nı , bölgesel geli şme i steğini , ge l i şmiş haber leşme alt 
yapı sını ve talep canl ılı ğını göstermekted ir. Olumsuz yön ler arasında ise sanayi kültürünün 
zay ıOı ğı , kredi maliyetinin yüksek liğ i , politik i stikrarsızlık , nitelikli i şgüci.i arzın ın küçüklüğü 
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ve eğitim o lanaklarının geriliği üzerinde durulmaktadır. TOBB' un Diyarbakır ekonomisinin 
geliştirilmes i bakımından öncelikli gördüğü önlemler arasında yer alanlar şunlardır : Yatırım 

ikliminin ge li ştirilmesi , tarım ürünlerinin yerinde işlenmesinin sağlanması , danışmanlık 
hizme tlerinin çeşitlendirilmes i ve zenginleş ti ri l mesi , i şgücü kalitesinin yükseltilmesine 
yönelik ö nlemlerin yoğunlaştırılması , özellikle bu amaç çerçevesinde önceliğin eğitime 
verilmesi ve kentin çevresi ile ulaşım imkanlarının ge li ştirilmesi. 

Diyarbakır'da alt sektör bazında en çok ön plana çıkan alan lar un, bulgur, ekmek 
üretimi, çırçı r, pamuk ipliği, dokuma, yün ipliği , yün dokuma, et kesimi, süt mamulle ri , deri, 
ayakkabı ve içkidir. Diyarbakır sanayiiode öncelikle ge li ştirilmesi düşünü l en sektörl er 
arasında dokuma ve giyim, gıda, turizm, kimya, inşaat ve madeni eşya sıra l anmaktadır. 

Tarımsal a raç ve gereç üretimi , mermer işleme, kimyasa l gübre, ambalaj. inşaat malzemeleri 
ve sebze-meyve işleme gibi dallar yakın dönemde hızla gelişebilecek sektörler arasında 
görülmektedir. Orta dönemde ise bitkisel yağ, ayakkab ı ve plastik ürünler g ibi sanayi 
dallarının geli ştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Küçük ve orta çaplı sanayi lere yönelik vasıflı 
eleman yet i ştirme bağlamında pamuk işleme , seracı lık, turi zm, tarıma daya lı sanayi, oto 
bakım ve onarımı, inşaat ve mermercilik üzerinde öncelikle durulmaktadır. Enformal kesimde 
istihdam ve iş potansiyelini gel iştirmeye yöneli k önlem ler öncelikle gelecek vadeden bu 
sektörlere ilişkin olarak düşünülebilir. 

TOBB araşt ırması bulgu ları dı ş ında, kentte kalifiye eleman eksikliğ i bağ l amında dile 
getirilen a l an l arı ele alarak ihtiyaç saptaması yapabiliriz . Örneğin görüştüğümüz birçok 
kimse, ö ncelikle sekreter, pazarlama, finans elemanı eksik li ğini di le getirmekted ir. GAP 
İdaresi Enformal Sektör Ön Araştırması Diyarbakır'da faa liyet gösteren 53 firma bazında 
tekstil , plastik, gıda ve mermer i ş lemeciliği gibi sektörlerde yer alan işletmelerin taleplerini 
iki ala nda toplanmı ştır. Bunlardan birincisi doğrudan üretim faali yetine yöne lik makine, 
elektrik, elektronik ve operatörlük gibi alanlarda çalışacak teknik elemanları kapsamaktadır. 
İkinci a lan ise ağırlıkla büro hizmetle rine yöneliktir; pazarlama, satı ş elemanı , muhasebeci, 
işletmeci, laborant ve kalite güvence uzmanı. Bunlar daha çok orta ve büyük çaplı sanayi lerin 
taleplerini yansıtmaktadır. Araştırma grubu öneriler bölümünde kalite, güvence, yöneticilik, i ş 

disiplini gibi konularda eği time ağırl ı k verilmesi gerekt iğini vu rgulamaktadır. 

Üçüncüsü, meslek eğitimi ve işgücüne vasıf kazandırmayı hedefleyen ik i önemli 
kuruluşun etkinlikleri ihtiyaçların saptanmasına ilişkin önemli ipuçları vermekted ir. Mesleki 
Eğitim Merkezi (MEM) iki binaya sahiptir ve bunlardan birisi derslik diğeri atölye o larak 
kullanılmaktadır. Atölye binasında ağaç işleri, elektrik, kuaförlük, motor, elektronik, metal 
i şleri atölye leri vardır. Testiye, metal işleri , motor, elektrik , ağaç işleri , sosyal bilgiler, 
makine, matematik ve yapıt alanlarında 22 öğretmen ders vermektedir. Almanya' dan sağlanan 
destekle kurulmuş olan MEKSA da uygulamalı eğitim vermektedir. Daha az sayıda a l anı 

kapsamakla birlikte MEKSA öğrencilerine daha fazla atö lye çalışması yapma ve atö lye araç 
ve gereçleri üzerinde bireysel çalı şma yapma olanağı sağlamaktadır. 

Söz konusu kuruluşlar teknik eğitim bakımından önemli bir deneyim ve birikim 
düzeyine ulaşmış görünmektedir. Turizm, büro elemanı ve yönetici eğitim i gibi a l anların 

dışında, Diyarbakır ekonomisinin ihtiyaç duyduğu her türlü vasıflı işgücü eği timinde bu 
kuru l uş l arın mevcut uzmanlık a l anlarını güç lendimıek ve onların yeni uzmanlık alanları açma 
ve ge li ştirmelerine katkıda bulunmak enformal kesimi g üç lendirme projes i kapsamında 
mevcut kaynakların en verimli biçimde kullanı lmasını sağlayacaktır. Örneğ in, Diyarbakır'da 
dökümcülük a lanında ciddi bir birikim mevcut değildir. Oysa diğer sanayilerin gelişmesi 
bakım ı ndan , araç ve makine bakım-onarım i ş le rini sağlayab il ecek gereğinde araç-gereç 
makine yedek parçası ve çeşitli makineler üretebilecek bir madeni eşya sanayiin geli ştirilmesi 
büyük ö nem taşımaktadır ve bu sektörün alt yapı sı dökümdür. MEM ve MEKSA kapsamında 
bu ve benzeri eksik l iğ i duyulan a lanların geliştirilmesi en fo rmal sektöre yen i b ir ivme 
kazandıracaktır. 
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Diğer yandan küçük g irişimc i l e rin doğrudan kendilerine soru lduğunda i ş yapmaya en 
çok değer gördükle ri ve en karlı o lduğunu düşündük leri faa liyet ko lla rı arasında beş i 

d iğerlerine göre ön p la na ç ıkmaktad ı r. Daha kesin bir ifadeyle ki.içlik girişimci l eri n yaklaş ık 
%40'ı öncelikle beş meslek da lı üzerinde durmaktad ı r. Önem s ırasına göre bunlar l o kantacılı k 
(%9.7) oto tami rc i liğ i (%7.8), demircilik (% 7.6) elektrikç il ik (%7.4) ve berberl iktir (7.3). Bu 
da lların berberlik d ı ş ında dördünün üreti m boyutu t aş ı yor o l ması dikkat çekicidir. Oto, 
demirci li k ve ele ktri kçi lik doğrudan sına i faa liyetler ka psamı nda yer a l maktad ır. Da ha 
ö neml isi, l okantac ılı k dışındak i diğer dört i şko lu eği tim ve tekno loj ik deği şim ve yenilenme 
talebi en yüksek sektörl er arasında yer almaktad ı r. Başka i şko ll a rı nın konumu göz a rd ı 

edi lmeksizin bu beş i ş ko luna, eğitim yardım ı kapsamında öncelik verilmesi düşü nü lebi l ir. Bu 
bağlamda, söz kon us u faa liyet al anlarının i ş le tme say ısı bak ımından diğerlerine oranla da ha 
kabarık o lduğu ve bu mesleklerin mensuplarının öncelikle kend i da l l arı nı i şaret ettiklerin i 
hatı rl atmakta yarar vardır. 

Anket kapsamında yer alan ve e nfo rmal sektörde faa liyet gösteren küçük çapl ı 

i şletmelerin eği tim ve te knik yardım taleplerini saptamay ı amaçlayan sorular şunlardır. 
"Teknik yard ıma en çok ihtiyaç duyduğunuz konular nelerdir?" 
"Eğit ime en çok ihtiyaç duyduğunuz konular nelerdir?" 
"Yeni teknik bi lgiler edinmek işi nizin gel i şmesine yarar mı?" 

"Teknik bi lg ilerinizi gelişt irmek için ne lerden yara rl anırsın ız?" 
Bu sorulardan il k ikisi açı k uçlu o larak soru lduğundan bir yandan verilen yanı tları n 

nicel iksel olarak o rtaya konmas ı yoluna gid i lmi ş ve d iğer yandan nite liksel bilgiler ayrıntıl ı 

bir değerlendirmeye tabi tutu lmuştur. 
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TEKNiK YARDIMA iHTiYAÇ DUYULAN KONULAR 
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Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi küçük giri şimcilerin öneml i bir bölümü teknik 
yardım gereksinimi duymadığını be lirtmektedir. Daha net bir ifadey le, yeni teknik bilg ilerin 
kendileri için gerekl i olmadığını söyleyenler %48.2 düzeyinde kalırken , diğerleri yardımın 
yararlı o lacağını ifade etmektedir. 

E n genel yönüyle ele a lındığında zanaatkarların teknik yardım ihtiyacını en fazla 
vurgulayan kesim olduğu anlaşılmaktad ır. Buna paralel o larak mesleki eğitim sürecinden 
geçmiş ve yetişmes i görece uz un sürmüş olanlar, başka ustaların teknik bi lg is inden 
yararlanmakta olduklarını belirtenle r, fuar-gezi-basılı kayna klardan teknik bilgi edinme 
alışkanlığına sahip olanlar, daha yoğun bir düzeyde a let ve makine kullananlar, i şçi 

çalıştırmayanlara oranla işçi ça lıştıranlar, özellikle işyerinde usta eğiticilik diplomasına sahip 
kimse bulunduranlar ve akrabadan çok işyeri arkadaşları ile yardımlaştı klarını söyleyenler bir 
ölçüde de o lsa diğerlerine göre daha fazla teknik yardım gereksinimi duymaktadır_ Yeni 
teknolojilerin adaptasyonu konusuna verilen önem esnaf kesiminde belirgin bir biçimde 
azalırken, kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi seyyar satıcıla r arasında neredeyse tamamen 
ortadan kalkmaktadır. Esnaf arasında duyulan talebin berberle r ve kasaplar gibi alet/makine 
kullanan kesimden gelmesi ayrıca altı ç izilmesi gereken bir konudur. 

Yukarıda özetlenen bulgula rdan çıkartabileceğimiz en genel sonuç üre tken 
faaliyetlerde bulunuyor olma, teknolojiden yararlanıyor olma ve i şyerinde çalışanların görece 
yüksek vasıflı olması gibi etkenle rin teknik bilgi ve yardım gereksinimi artırdığı yönündedir. 
Diğer bir dey i ş l e tekniğin ve teknik bilginin artmas ı daha fazla teknik bilg i ihtiyac ı 

doğurmakta ve bu bi rikimden uzak kalan kesimin talebi görece daha düşük bir düzeyde 
kalmaktad ır. İ stihdam ve i ş potans iyelini artırmayı hedefleyen projeler bu çerçevede 
biçimlenen talep boyutunu göz önünde bulundurmalıdır. Buna karşılık toplumsal köken, aile 
yapısı ve sosyal i li şkil er gibi etkenler bu talebi belirlemede daha az öneme sahip 
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görünmektedir. ihayet yaş ile gerek teknik yard ım ve gerekse eğitim talebi arasında güçlü 
bir bağlantı esas olarak orta kuşakta görli lmektedir. Yaşlılardak i ilgis iz lik ve seyyar satıcıların 

ağırlıkla temsil edildiğ i en genç kuşaktan fark lı o larak özellikle 26-40 yaş grubunda yer alan 
küçük g i ri şimc il er eğ i tim konusunda en istekli kes imi oluşturmaktadır. 

Teknik yard ım talebinde bulunan görece küçük kesimin tam yarısı öncelikle ku llanım 

eğitimi talep etmektedir. Diğer önemli talep, yeni makine bilgisi talebi (%31) ile birlikte ele 
alındığında ilginin teknolojik değişimi n izlenmesi ve uygu lanmas ı yönünde o lduğunu 
söyleyebil iriz. Piyasaya sürülen yeni alet ve mak inelerin daha karmaşık olmas ı ve 
kullanımlarında daha fazla bilgi girdisi gerektirmesi bu ihtiyacı yaratan başlıca nedendir. Bu 
verilerin ı ş ığında zanaatkarlar ve küçük sanay iciler için yeni geli şen teknoloji ile uyum 
sağ lama ve yeni alet ve makinelerin bakım ve onarımı baş lı başına önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Teknik yardım gereksinimi tartışmasını aşağıda sunulan karşıl aştırmalarla biraz daha 
derin leştirebiliri z. Öncelikle, üretim yapan kes imde özell ikle yeni alet ve makine hilgisi talebi 
çok yüksek düzeydedir. Aynı işi on yıldan uzun bir süredir yapan lar, çıraklıktan yetişen ler, 
mesleki eğitim süres i en uzun olanlar, başka ustalarla teknik bilgi alışYcrişi yaptığın ı 

belirtenler, i şyerinde daha fazla alet ve makine kullananlar, daha faz la işçi çalıştıranlar 

(özell ikle 2-4 kiş i ça lı şt ıra n kesim), yak ınlarından çok yabancı işçi istihdam edenler, aynı 
i şç ileri daha uzun süre tutanlar, i şyerinde us ta eğiticilik diplomasına sahip kimse 
bulunduranlar (bunlar i şyeri sahibi kimseler o labi lir), çırak istihdam edenler, pansı olsa bunu 
öncelikle kendi i şine yatırmak isteyenler. Esnaf ve Sanatkarlar Odası 'na ka) ıtlı olanlar, 
özellikle i şyeri arkadaşları ile yardımlaşanlar ve başka işletmelerle a let ve makınc paylaşım ı 

yapanlar, diğerlerine oranla yeni makine bi lgis i ve kullanım bilgisi (yeni teknoloji) talebinde 
daha fazla bulunmaktad ı r. 

Eğitime ihtiyaç duymadığını belirten ler, soruya hiç yan ıt vermeyenler ve konu 
hakkında görüş belirtmeyenler üçte iki dlizeyinde bir çoğunluk oluşturmaktadır. Lğitim talebi, 
teknik yardım talebinden farklı olarak küçük girişimci lerin farklı kes imleri veya helli işletme 
nitelikleri ile düzenli bağlant ı lar göstermemektedir. 
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EGITIME IHTIY AÇ DUYULAN KONULAR 
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Eğitimin yararlı olacağını düşünen üçte bi r büyük l üğündeki dilim içinde teknik 
aksama ilişkin eğitim gereksinimi belirtenler yarıyı biraz geçerken, ka lanların önemli bölümü 
öncelik le genel eğitim ve pazarlama konusu üzerinde durmaktadır. Burada şöy le bir sı ralama 
yapmak mümkündür. Seyyar satıcılar için en öncelikli talep gene l eğitimd ir. Esnaf kesiminde 
ise pazarlama ve genel eğitim ön plana çıkarken zanaatkarlar öncel i ği büyük ağırlı k la teknik 
donanıma i l i şkin eğitime vermektedir. Yukarıda beliren genel eği l imden ilerleyerek i stikrarlı , 

i şç i ça lı ştıran (özellikle 2-4 işçi çalı ştıran kesim), uzun mesleki eğitimden geçmiş, aynı işi 
yapanlar arasında bi lgi alışverişine önem veren, i şyerinde alet ve makine kullanan, işyerinde 
usta eğiticilik diplomasına sahip veya çıraklık eğitimine giden kimse bulunduran, uygun 
koşullarda edineceği krediyi öncelik le kendi i şine yatırmay ı dü şünen ve nispeten y üksek 
ge lire sahip küçük girişimci ler teknik içerikli eğitime daha çok ihtiyaç duyduğunu 
belirtmektedir. 

Teknik bilg i dışında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulmas ı düşünülebilecek iki 
önemli konu finans ve pazarlamadır. Küçük girişimciler forma! kredi kaynaklarından oldukça 
düşük düzeylerde yararlanmaktadır. Kaynakların kıs ıtlıl ı ğı bilinmekle birlikte iki konuda bi lg i 
ve deneyim aktarım ı yararlı olabilir. Birincisi. mevcut olanaklar hakkında yeterli bilginin 
küçük giri şimc i l ere ne ölçüde ulaşt ı ğ ı ve kaynak sağlanmas ı nda caydırıcı rol oynayan 
bürokratik formal itelerin üstesinden nas ı l gelinebileceğ i , ikincis i, küçük gi ri şi mcilerin sınırlı 

bir kesimine yönelik olarak ürün ge l i şt i rme ve yeni pazarlar hakkında yeni bi lgi sunma; diğer 
bir deyişle Diyarbak ı r merkez dışındaki pazarlara ulaşma olanakları konusunda bilgilendirme 
ve teknik yardımdır. 

Yeni m esleki bilgi, deneyim ve teknolojilerin ulaşt ırılması amacıy la eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerinden yararland ı rı l ması söz konusu olan hedef kitle en geniş anlamında 
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yaş bakımından genç , çoğunluğu orta derecede eği tim görmüş ve doğuşta n veya uzun süred ir 
Diyarbakır'da yaş ıyor o l mas ı sonucu ye rleşik bir gö rüntü veren ve ke nt kültürüne aşina lık 
kazanmış küçük giri ş imc i kesimidir. Küçük gi ri şimcilerin önemli bir bölümünün meslek lerin i 
uzun süredir uygul ayan, hatta bir k ı smının a ile i ş letmesinde çekirdekten yet i şm iş kimsele r 
olmaları göz önünde bulundurularak, sunulacak eğ itim ve dan ı şma hizmetlerinin amacı yeni 
alanlarda işgücü yet i ş tirm e kadar söz kon usu kesimi i ş l etme ve teknoloji konu larında 

yenılik lerle tanı ştırma olmalıd ır. Yine hedef kitlenin belirlenmesi bakımından önem li bir 
saptama işçi ça lı ştıran ve i şye ri nde asgari düzeyde bir i şbölümünü gerçekleşti rmi ş bulunan 
küç.ik girişimcil erin teknoloji, örgütlenme ve i ş letme konularında yeniliğe diğer l er i ne oranla 
dahı yatkın görünmesid ir. 

Enformal kes imde istihdam ve i ş potansiyelini gel i şt i rme projesi sektörde faa liyet 
gösteren küçük g i rişimcil e rin ve bu i şletme lerde çalışan işgücünün mesleki bilgi, deneyim ve 
bevıi kazanma l a rına yönelik eğitim program ları nın yan ı sıra bu kesi me hizmet götüren 
kur• m ve k uruluş l a rın e tkinl i ğin i ve verimliliğ ini artı rmay ı hedefleyen programlar 
çerçevesinde de e le a lı nabili r. Bu yakl aşımın özü enformal kesim i şveren ve ça lışan l arını 
eğiten veya onlara danı şmanlık hizmeti veren kuru l uşların daha rasyonel çalı şmaları ve 
onh.ırın arasındaki ilişkile rin daha iyi koord ine edilmesi yoluyla ku rumsal altyapıda etkin l i ğin 
artırılması olarak tanımlanabi li r . Okul, ai le ve i şyeri arasında bilgi akışını sağlamaya yönel ik 
il i şkı ağı modelle rinin oluşturulması bu bağl amda düşünü leb ilecek bir çal ışma olabilir. Buna 
paralel olarak varo la n bilginin daha yaygın ve daha hız la yayılmas ını ve paylaş ılmasın ı 

sağlayacak örgüt modelleri geli şti rme üzerinde durulabilir. Ayn ı şeki l de yerli ve yabancı 
uzmanların katk ıs ıy l a mevcut öğretim mate ryalinin yenilenmesi ve daha ko lay izlenebi lir hale 
getiril mesine yöne lik çalışmalar başlatılabil ir. Rasyonelleşme bağ lamında ele alınabi lecek bir 
başka alan örneğ in M EM gibi eğit im verme kte olan kuruluşların yasa l düzenlemeler d ışında 

organizasyonlarının yenilenmesi olabilir. Örneğin söz konusu kuruluş bünyesinde. halen çok 
sayıda ve dağ ı n ık biç imde yürü tülen eğitim faa liyetlerini az sayıda uzmanlık dalı etrafında 
toplama giri şimi baş l atılmı ş durumdadır. Bunlara ek olarak Diyarbakır ' da henüz kurulmamış 
veya kuru lmuş o lsa da hi fazla aktif olmayan İ ÜEM (İ şletme l er Üstü Eğitim Merkezleri), 
MEDD (Mesleki Eğitim Danışmanlığ ı), İDDG (İşyeri Denetleme ve Çal ı şma Grupları) ve 
METEM (Mesle k i Eğ i t i m ve Teknoloji Merkezleri) gibi örg ütl e rin oluştu rulmas ı , 

güçlendiri lmesi ve bunların faal iyetlerinin iy i koordine edilerek daha verimli çalışma l arını 

sağ layan proje le r ge li ş tirme söz konusu o labilir. Mevcut i ş l etme l erin bilgi ve eğit im 
eksiklerini giderme, i ş l etmeler aras ı haberl eşmey i artırma, eşgüdümü ve i şbirli ğini geli ştirme, 
i şyerlerindek i ça lı şma ortam ını izleme ve ö ncelikle tekno lojik değ i ş iml er i n küçük 
girişimci lere çabuk ula ştırılmasın ı sağlama g ib i hedefler üstlenmiş o la n bu kuruluşların daha 
verimli işle r hale ge lmesi kuşkusuz Diyarbakır' ı n enfo rmal kes imine büyük bir dinamizm 
kazandıracaktır. Bu bağlamda yeni teknolojileri küçük gi ri şimcilere u laştırmayı amaçlayan ve 
bu doğrultuda konferanslar, yatı lı mesle k kurs ları, ustalık eğitim programları , mes leğe 

yönlend irme semine rleri düzenleyen, yay ınlar yapan, öğretim ma te rya llerini ve İnternet 
il eti ş i mini ge l iş tirmeye çal ı şan METEM veya benze ri bir kuru luşun Diya rbak ır ' da 

bulunmaması önemli bir eksikl iktir. Kısacası danı şmanlık, denetleme ve eğitim birimlerinin 
alt yapıs ı nı oluşturmak suretiy le mesleki eğitime katkıda bulunacak bi r örgütlenmenin 
tasa rlanmas ı s ınırlı bütçe o lanakları çerçevesinde ele alınacak ö nem li bir proje olarak 
düşünüleb il i r. 

Son bir nokta o larak vurgulamak gerekir ki enformal kesimde i stihdamı gel iş t irmey i 
a ı ı 1rlayan proje ler i şye ri çevresinde o luşan sosyal sermaye fak tö rünü dikkate alına 
durumundad ır. Küçük g iri şimcile rin , özell ik le ay nı i şkolunda faa liyet gösterenlerin , 
birbirlerini , yenilikle ri ve yeni pratikleri öğrenme amacıyla sürek li iz lemeleri sıkça dile 
geti rilen bir konudur. T e knoloj i, organizasyon, pazarl ama ve kaynak yaratma gibi konularda 
örnek oluşturabilen ve başarılı olmuş işletme lerin deneyimlerinin diğerleri tarafından çabucak 
öğrenilmesi ve uygulamaya konulması söz konusudur. Küçük i ş l etmel er , büyük i ş l etmeler 
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gibi, aralarına mesafe koyup kalın duvarlar örerek, birbirinden kopuk ve soyutlanmış ola rak 
varlıklarını sürdürüp uzun süreler boyunca sırlarını kendilerine saklayamazlar. Yenilikle r, 
yeni tekn ikler ve yeni pratikler hızla yayılır. Bu süreçte en önemli boyut tüm bu aktarma ve 
öğrenme sürecinin hiçbir ekonomik maliyet gerekti rmeksiz in gerçekleştirilmesidir. Eğitim 
programları vasıtasıyla küçük üreticilerin belirli bir kesimine aktarı labi lecek yeni pra tiklerin 
hızla yaygınlaşarak kent ekonomisine ve istihdama önemli katkılar yapabi l eceğini 

varsayabiliriz. Bu yönüyle küçük sanayi bir okul bir dershane gibidir ve eği tim 

program ve projeleri küçük sanayi nin bu öze lli ğ i üzerinde öncelikle durmalıdır . 
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EK-Küçük G iriş imci l er in Teknik Bilgi, Eğit im ve Ekipman İhtiyac ı 

Meslek 
Gruola rı 

Sobacı 

-
Ka, dıim 

-o, 

Tornac ı 

Berber 

Elektrikçi 

Oto Elekt rik 

Teknik Bi lgi İhtiyacı 

E lek trik iş leri. Kalifiye 
e leman; Bask ı makineleri. 
caka, press, sil indir punta, 
tandon makinesi gi bi 
maki neleri kullanabilecek 
e lema n. 

Tekn ik makineler hakkında 
bilgi edinmek ve 
miihendislik bilgileri. 

Müşterinin talep ettiği 

parçaların resmı nın 

cıkartılması ve okunması. 

Tıraş maki neleri hakk ı na 

bilg i. Çı rak yeti ştirme ve 
çırak e ğ itimi. Yen i 
mak in e le ri kullanımı. 

Mes leki kurs ve seminerler 
dü z en l e nııı esi. Daha iyi 
kesim yapabilmek için bilgi. 
Malzemelerin 
dezenfeksiyonu. 

E lektrik teknisyeni eğitimi. 

Y eni makine ku ll anımı. 

D e n ey im li elemanlar. 
T e knik malzeme. Tamirat 
bilgi leri . Ölçüm aletleri . 
Yeni teknik aletler. 

Ö lç iim a letleri. Yeni 
teknikler ve makineler. 

Eğ it iııı ihtiyac ı 

T eknik resim okuma . 
Kaynakçılık konusunda eğitim. 

Miişteri ile diyalog kurma ve iy i 
ileti ş im eğit im i. Meslek 
li se lerinde iyi saç kes m e 
eğitimi. Bayan kuaför lü k 
eğit imi . Yen i saç mode ll eri 
eğ it i m i . Genel kültür eğitimi. İ yi 
hizm et konusunda eği tim. 

Bilg is ayar. Sağlık bilgi le ri . 
Ep i lasyon. Perma-kesim-fön
boyama . Esnanık kura lları. 
T emel iş bilgileri . Saç bak ımı 
hakk ında temel bilgiler. 

Y en i e lek trik 
T e kn o loj inin 
ka lm amak için 
teknik aletler. 

sistem le ri. 
ger is ind e 

eğitim . Ye ni 

Mes lek kitapl arının bulunmas ı. 

Seminer ve kurslar. Detayl ı 

mesleki bi lgi ler. Teorik bilgi ler. 
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Makine 

Ö lçü aletleri . Kaynak, 
ma tkap , s ili nd ir , c il a
kordon makineleri, puııta 
makinesi, mengene, lehim 
t ak ımı , demir makası. 

Elektrikli kordon, pres, 
jakka, hi drolik pres . 
Muhtel if kalıplar. Buhar 
kazan sistresi. Pres i steğ i 

çok yaygın. Hazır boya 
makinesi . Milimetrik 
desen makines i. 
S il ind ir, jaka, pun ta 
makas ı . Kaynak, oksije n. 
Givotin makas. 
Kaynak, matkap, testere. 
s piral taşı , kompresör, ko l 
matkabı. silindi r, kesme 
makinesi, spiral taş ı. Saç 
kesme, saç bükme, pres 
makinesi, taşlama, torna. 
biiyük matkap, saç kasa 
kesim makinesi, bo ru 
bükme makas ı , freze , 
planya, bilgi sayarlı torna, 
v inc. 

M a ka s, saç kuru tma 
makinesi, fön makines i, 
t arak , fı rça , ustura, 
kozmetik ürünleri, buhar 
makinesi, klimnon, maşa, 
mizample makinesi. 
Bilgisayarlı makine, 
Epilasyon ciha zı, masaj 
alet leri, şa rj lı ense 
mak inesi, ge lişmiş mosser, 
saç ektirm e aletl e ri , 
num a r a l ı makine , 
bilgisayarlı saç çözme 
makinesi. 

R ed isor , akü , ş a rj 

makines i, men gene , 
checkup, matkap. 
E lektrik test cihazı , far 
kontrol makinesi, elektrikli 
ö lçü aletleri . Sa r g ı 



Se)')ar Satıc ı 

Direkçi 

İnşaat 

İnşaat İ ş leri 

Kasap 

Kuyumcu 

Ayakkabı 

Tamiri 

Yeni aletler. Yük taş ı ma 

t e kn o loj is i. İndi rm e 
bindi rme teknikleri. Beceri 
düzeyini artırma . Alet ve 
makine k ullan ım ı. Ü rün 
ka litesini artırma. 

Demir doğrama. A Je tl e r 
h akkı nda bilgi. Ge l işm i ş 

temel makineler. Taş ı ma 

teknikleri . 

Bıçak usta lığ ı. Elektronik 
ci hazlar. Et in sağ l ı ğ ı n ı 

koruyacak alet ve makine le r. 
Kesim için gerekli o la n 
a let le ri daha iy i 
ku llanabilme. 
Yeni çıkan eı makine le ri . 
Daha h ızlı ça lışmak için yeni 
cih az lar. Yen i k ı ym a 

ma kin es i. Elektr o ni k 
tezgahlar. Et leri n sağ l ığ ını 

ö lç ece k mak ine l e r . 
Y a ld ı zlama . Cila la m a . 
Döküm aletleri . 

Taşmıhlama. Külçe a lt ın . 

Bozuk altınla rın tami ri ni 
mümkün kı lacak tekn ik ler. 
Tüm incelikli iş ler ile ilg il i 
eğit im . 

D i k iş ve taban yapımı nda 

k u ll an ı l a n yeni aletle r ve 
bilgiler. Daha kaliteli üre tim 
iç in eği t im . Mesleki mak ine 

Bazı seyyar satıc ı lar bilg isayar, 
di l, gene l kül tür, ti ca re t, 
pazarlama muhasebe vs g ibi 
da llarda verilecek eğitim den 

yararlanacakl arını 

be l irtm iş lerdir. 

Makine ku llan ımı. Yeni makine 
- a letler. 

makinesi. Gezer v inç. Şarj 

makinesi. TES c ihaz l arı. 

Diaskop (Mo to r ı es ı 

cihazı) H i lıi . Akım ö lçer
Volııııeıre. 

Terazi , paza r -se b ze 
arabası, hesap ına k ines i. 
Motorlu ıaş ıı. 

Hızar. Planya. B il eme 
makinesi. Otomati k hı zar. 

Ra~ lı hızar. 

Pazarlama tekni kle r i. Ü rün Taşımaaleıler i 
özel likleri hakkı nda eğit i m. 
Ka lit e . B ağ la ntı kurm a 
konusunda eğitim. 

Bilgisayar. Kalite. Müşte ri ile 
di ya log. Mesleki eğ itim . 

Duva rc ı , karocu, s ı vac ı vs. 
i nşaatla ilgi li her konuda eğit i m . 
Daha seri ça l ışın a konu sunda 
eği tim. 

Al et ku l l a nı m ı , ha mm add e 
alımı. sağlık konularında eğit im . 

Kalite eğitimi. Et Balık Kurumu 
gibi kesim yapabi lme. Kasap l ı k 

konusunda genci se ın ine rle r. 
Deney im. Temiz, ka lit e li , 
sağ l ık l ı iş ortamın ı öğrenme. 

Gücü faz la olan ma k in e le r. 
Etlerin sağlığına ili ş kin eğ i t i m. 

Portatif kütükler. Kesim ile ilg ili 
bilgiler. 

T ekn o loji . El bece ri s ini 
ge l i ş t irm e. Kalifiye el em an 
yet i şı i rme. 

İ ma l a t ç ı l ık ve pa z a rl a ma 
eğ it i m i. Yeni mode l ç iz imi . 
Müşte ri ile ili şki . Ta nıtı m. 

Reklam. Ç ı rakl ık eğitim i . 
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Kayn ak. boy kesme, 
kompresö r , k öşe 

tem izleme, da ire testere, 
sütunlu matkap, sp ira l taş ı , 
el matkab ı , h ı zar, yatar 
daire, bi leme makinesi, 
testere. Tuşlama , b üyük 
mat kap- testere , la s tik 
makinesi, boya ve kap lama 
makineleri, çivi tabancası , 

rulo, fırça, şako l , mano lya, 
h azır beton m a ki nes i, 
Elektrikli ta hta kes me 
makinesi. 
Et dolabı, k ıyma makinesi, 
yazar kasa, elektrikli tartı , 

bı çak, el alet le ri . V it rin 
dolabı, klima, (dondurucu), 
soğuk hava de posu , et 
parçalama makinesi, sucuk 
doldurma makinesi. 

Alet gereksinimi be lirgin 
değil. 

D i k iş makin es i, fr eze , 
kollu makine, açma kalıbı , 

ayakkab ı açma mak inesi, 
sayan mak, pres mak inesi, 



ku ll anımı. ç ı vı çakma makines i, 
kazıma maki nes i , 
kompresör, kal ıp, deri 
kesme makinesi, monte 
makinesi, kesim presi, 

Lokanta- Katalog lard an yararlanma Yö resel yemekler konusunda 
Pas tane (pastane). Tatlı ve pasta iç in eğ i tim. İ l etiş im eğ itim i . Tat l ı makinesi, dondurucu, 

yeni a letler. Nitelikli eleman Tatlıcılar için eğ i ti m merkezi. döner makinesi, fırın, 

Yemeğin hazırlanmasında Yeni m üşte ri ye yö ne lme , hamur makinesi, ç ırpma 

püf noktalar. Daha lezzetl i müşte r i profili. Yen i pa sta makinesi, otomatik döner 
yemekler yapabilmek için çeşitleri , tarineri. Daha fazla doğrama bıçağı , kredi ka rt ı 

gere k 1 i bilg iler. Malzeme çeş i t. Ocak kullanı mı. Pizza mak inesi , özel et doğrama 
kullanımı. Elektronik fırın ı kullanımı. Ürün kalites ini makinesi, kl ima, otomatik 
m akinele r . Mikser, artırm a. hamur açan makine ler, 
dondurma makineler. Pasta büyük çırpına maki nes i, 
tatlı yapımında kullanılan piliç çevirme makinesi 
a letler. 

Terzi Makine kul lanım ve tamirat ı. Makinenin işlev gücünü artırm a. Otomatik ilik açma , 
Teknik aksam, aletler. Yeni Kalite üzerine eğitim . Müşteri overlok, dikiş makinesi , 
makineler. Gömlek dik im ile ütü, pres ütii , juki. Düğme 

tekniği. Teknik malzeme. i l i şki . makinesi, filota makinesi, 
Kalıp çıkarma. Farklı model bilgisayarlı dikiş makinesi. 
bilgileri . 

Emlakçi Bilgisayar Hukuk bil gisi . Bilgisaya r. Bilgisayar - faks 
Pazarlama. 

Karouzcu Temel eğitim . Kamyonet, terazi, kantar 
Kahveci Sinevizyon Hesap ve muhasebe. Oyun araçları, TV (şifre ! i), 

semaver, buzdolabı , klima, 
çay ocağı, bardak - kasık. 

Konfeksiyon M a kine t amiratı. Teknik Fark l ı modeller. İ şgiicü eği t im i . Masura, dokuma makinesi, 
se rv is. Bilgisayar. Çizim, Takım elbise. Tezgahtar eğitim i . juki, broter, tintex, reame, 
kes im, diki ş. Bilg isayar l ı Pazarlama. s ruba. 
makine eğit i mi. Yolluk, mal, halı dokuma 

makinesi, kesim makası , 

jakarlı tezgah, düğme 

makinesi, overlok, nakış 
makinesi. baskı makinesi 

Saat- Gözlük Ko n uya i 1 i ş k i n elektrik. ileri teknikler. El aletleri . Entegre ölçüm 
Elektron ik aletler. a letleri. 

Camcı Çerçeve kesmek için çerçeve Canı el m as ı , çerçeve 
makines i. makinesi, spiral 

Şoför Moto r ile ilgili konular. Pa rça, malzeme, motor. arı za Yeni araba. 
Motor bak ı mı . Genel tam ir tanı i ri , arabanın ça lı ş ına 

bil g ileri. Arabanın çalışma m e kani zm ası konularında 

mekan izmas ı. Araba tamiri. eğit i m. 

Hediyelik Eşya Paza rlama konusu. 
Satı cıs ı 

Fırı ncı Ham ur yapımında. Makine Hamu r kazanı , hava 
kon us unda. Yeni alet ve motoru, kesme makinesi, 
makineler. d inleme makinesi 

>----
Fotoğr'" ı,. ı Tanıtım broşürleri . Baskı ve Poz vermek. Rötuş. Renk. I ş ık Yen ve karmaşık aletler. 

rötuş için teknik bilgi. bi lgisi. 
Mak ine bakımı. 

Bakkal Kuru yem i ş fırı n ı , kahve Müsteri ile iliski ler, iletişim, Kredi kartı makinesi, 
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Marangoz-Ağaç 

İ şleri 

Hurdacı 

Oto tami r 

çekme ma kin es i. 
makineler. 

Say ısa l 

Tek ni k m a lze m e ve 
makineler. İ ş m akine leri 
kul l a n ı m ı. M a k ineler in 
öze llikle rini bilme. 
Dekorasyon ko nus u. PYC
s istem ın ın ö lç ü - kesimi. 
Eldeki malzemenin verimli 
kullanılm as ı. Tasa rı nı. 

Makine teknisyen i, ç izim, 
teknik bilgi ler. Boya (i nce). 
Kesim. Ölçü. 

Hurdalar ı ezen mak ine ler. 
Yeni makineler. 

Arabanın ölçü m i ş leri. 

Kaynak. Makine ku ll an ı mı. 

Yedek parça i m a l atı. 
Otomobil hakkı nda ayrıntı lı 

bilg iler. Gelişen teknoloji ile 
birlikte ge l iş e n c ihaz 
k ull a nımı. E lek t ronik 
enjeksiyon s is temi ve bu 
alanda görü le n makin 
eks ik li ği . E lek tro nik 
c ihaz lar. P r es t- n ike laj, 
macun-boya iş l e ri . Yeni 
çıkan ve ileri tekno loj ilerde 
kullanı la n a raç-ge reç ler. 
E le ktron ik m a lzeme 
s ıkıntıs ı. 

Yararlanılan Kavnaklar. 

diya log, d i 1. B ilgisayar, 
muhasebe, reklam ürün çeşit leri 

ko nuların d a eğ i tim . İ ç 
dekorasvon konusu. 
Mobilya tü r le ri . Teo rik çizim. 
Yeni modeller. Bi lg isayar. Proje 
haz ırlama. Ka l it e eğitimi . 

Resim. Makine. Katalog. Genel 
seminerler. Pazar lama. Bilgiye 
ulaşı labilecek yollar. 

Tek noloji. Mal ze men in 
ku l la nımı . İn ce likl er. 
Seminerler. Fabri kada öğrenme. 

Yeni arabaların tekn ik tasarımı. 
CD se min e ri . Otomotiv 
semineri. Ye ni ç ı kan arabalar 
konusunda eğ itim . 

buzdo l ab ı , te ra z i, 
kuruyem i ş fı rın ı , kahve 
çekme ınak ines i ,dondurma 
dolab ı 

Şe rit , p la nya, ya tar, 
karınlık, freze, kompresör, 
boya ve zımba tabancası , 
matkap, boy kesme. 
Yay m aki nes i, palet, 
cumba, PBS, balon pres, 
hızar maki nes i, pres 
mak inesi , so ft, pratik 
kesim makinesi çıta kesim 
makine s i, o rta kayı t 

alıştırma makinesi, çapak 
alma makinesi, fu il pres 
makinesi, pa let, panel boya 
ma k ines i , torna, 
b ilg i sayarı ı nı ak ineler, 
lami nat makas, c umba 
yapıştırma, çizicili yutar, 
pro- ce nt er 200 0 , 
mini press, çoklu delik 
matkap 
Buly in , çek iç, d emir 
m atka bı, demir ezme 
makinesi. Kırma makinesi, 
Av re m o kurutucu . 
Enjeksiyon. 
Kaynak, matkap, anahtar, 
örs, oksije n, kompresör, 
hava lı tabanca, ka rp it 
kazanı, punta makinesi, 
spiral taş ı , hidrolik pompa, 
mengene, kriko, ka porta 
düze ltme maki nesi , 
otomatik punta mak inesi, 
ölçü a letleri , lift, yıkama 
ve yağlam a mak ineleri, 
kavis makines i, balans 
makines i, enj eksiyon, test 
cihazla r ı , arıza tespit 
c i hazı , vaku m cih azları 
bilgisaya r ı ı rot balans 
makinesi. 
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