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GİRİŞ
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın kapsadığı TR42 Bölgesi batı ile doğuyu birbirine bağlayan
stratejik konumu, Türkiye’nin ekonomi merkezi İstanbul ve idari merkezi Ankara ile olan güçlü ulaşım
bağları ve uluslararası sanayi üssü konumuyla özellikle de modernleşme sürecinde toplumsal değişim
mekanizmalarının farklı yansımalarının olduğu bir bölge konumunda bulunmuştur. TR42 Bölgesi’nin
sosyal analizini gerçekleştirirken Türkiye’nin modernleşme süreci aşamalarını belirleyen göç, sanayi,
kentleşme, kır-kent gerilimi, geleneksel dayanışma ağları dışlanma, kent yoksulluğu birçok önemli
konu mercek altına alınmıştır. Bölgede ön plana çıkan sosyal sorunlar ve riskler Kalkınma Bakanlığı
tarafından belirlenen temalar üzerinden resmi veriler ve ilçe görüşmelerinde tartışılan konular
dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Başlıklar üzerinde yapılan yorumlar ilçe görüşmeleri ve resmi
istatistiklere göre hipotetik bir biçimde yorumlanmıştır. Bölgeyi oluşturan illerde tespit edilen sorun
alanlarının çıkış noktası, gelişimi ve topluma yansımaları ile ilgili detaylı verilere ulaşabilmek için
sosyolojik analizlerin yapılması gerekmektedir.
Mevcut çalışma, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan şablona uygun bir biçimde tematik
soruna ilişkin mevcut durum, eğilim, göreli durumun yer aldığı başlıklar altında incelenmiştir. Bazı
başlıklarla ilgili veriler yetersiz ve dağınık olduğu için kısa bir biçimde yorumlanmıştır, bazıları ile ilgili
elde edilen veriler ise sosyal alana ilişkin gerçeklikle ilgili yorum yapılmasına fırsat verecek nitelikte
olmadığı için sadece tablolar verilmiş ve yıllar içinde meydana gelen önemli oransal değişimler
vurgulanmıştır. Sosyal Yardımlarla ilgili verilerle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları İl
Müdürlükleri’nden veri talebinde bulunulmuş ancak İl Müdürlükleri’nden gelen veriler tek tip
olmadığı ve çoğunlukla yapılan sosyal yardımlara ilişkin sayısal değerler içerdiği için yorum
yapılamamıştır. Aşağıda çalışma sonunda bölgeyi domine eden sosyal yapıya ilişkin temel unsurlar
belirtilmiştir:
Hemşehrilik İlişkileri ve Hemşehrilik Dernekleri: Tanımsal olarak aynı köy, ilçe, il veya
bölgeden gelenlerin birbirlerini karşılaştıkları başka coğrafyalar üzerinde yeniden tanımlamasıdır.
Başka bir değişle, hemşehrilik aynı mekânda yaşayanlar için değil, aynı mekândan göç edenler için
kullanılan bir üst kimlik haline gelmiştir. Bölgedeki hemşehrilik bağları, yüz yüze ilişkilerden, komşuluk
ilişkilerine, dernekleşmeye ve aynı iş koluna yığılmalara kadar tüm formel ve enformel ilişkilere
yansımıştır. Kentsel dayanışmanın aktörü olarak hemşehricilik göç edilecek yerin seçiminden, iş,
barınma, hastanede doktor bulmaya kadar geniş bir skalada göçle gelen gruplar tarafından
kullanılmaktadır. Çalışmada, hemşehrilik ve hemşehri olma halinin şehir yaşamında kaybolmadığı,
yabancılarla artan iletişim sonucu geliştiği vurgulanmıştır. Hemşehrilik kente göçle gelen grupların
koruyucu kalkanı haline gelmiş aynı yerden göç eden grupların göç ettikleri kentlerde aynı
mahallelere taşınarak bir ortaklaşmacılık kültürü oluşturmalarına yardımcı olmuştur. Ancak, bölgedeki
hemşehrilik dernekleri bu zamana kadar kentle bütünleşmeden ziyade ayrıştırıcı bir işlev üstlenerek
farklı etnik grupların bir arada yaşadıkları steril mekanların oluşmasını sağlamıştır. Hemşehrilik
dernekleri göçle gelen grup ve kent arasında sosyalleşme alanı sunarak özgürleştirirken, diğer bir
yandan da tutsak edici tarafları da vardır. Kent-kır ayrımı bazında politik gerilim devam ettiği sürece
hemşehriciliğin kurumsallaşmış hali olan dernekler ara mekanizma işlevini üstlenmeye devam
edeceklerdir.

Gecekondulaşma: Gecekondulaşma göçün mekânsal yüzüdür. Hazine alanlarını işgal eden
göçle gelen grupların kentte var olabilmeleri için hem barınma hem de sosyal ihtiyaçları
karşılayabilmek için kullanılan sosyal konutlardır. Gecekondu yapımındaki işgücü, arsa ve malzeme
temini, iş öğretme ve benzeri yardımlar hemşehriler tarafından sağlanmaktadır. Gecekondular, göçü
görünür kılan somut mekânlardır. Göçle gelenler gecekonduların apartmanlara kıyasla ekonomik
avantajı sayesinde kentte tutunabilmektedir. Köklerini ‘kurtarılmış’ olarak anılan mahallelerden alan
kentin nimetlerinden yararlanıp kentin kültürünü yakalayamamış grupların yaşadığı mekânlardır.
Merkez - Çevre İlişkileri: Çevre-Merkez ilişkileri içerisinde ele alındığında İstanbul
metropolünün bir parçası olan Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası gibi ilçelerin gelişiminin önündeki
en önemli engel, söz konusu ilçelerin İstanbul’la ilişkisinin getirdiği dezavantajlı durumdur. Söz gelimi,
Gebze-İstanbul ilişkisi Gebze’yi fabrika ilçesi haline getirmiş, işsizlik, sağlık ve eğitimle ilgili temel
sosyal alanlarda çeşitli kurumsal kapasite ve kalite sorunlarının oluşmasına neden olmuştur. Bu ilişki
sadece iller arası değil mahalleler arasında da kurulabilmekte dolayısıyla çevre de kendi çevresini
oluşturabilmektedir. İstanbul metropolünün etkisinde kalan bu ilçelerde göç olgusunun mekânsal
aktörleri: Yakın illerden gelenler ve kendi mahallelerinden gelenler olarak ikiye ayrılabilir. Yol ücretini
azaltmak, iş yeri servis güzergâhlarına yakın olmak ve kiraların düşük olması göçü tetikleyen
motivasyonlar arasında yer almaktadır. Ancak, günlük olarak gerçekleşen bu mekik göçünün
engellenmesi için ve insanların çalıştıkları yerde yaşamaları için kentin mekânsal gelişim kurgusu
oldukça önemlidir. Bankacılık, lojistik ve sanayi sektörü çalışanları için hizmetlere erişimin kolay
olduğu, sosyo-kültürel faaliyet seçeneklerinin ve yeterli yeşil alanın yer aldığı yaşanabilir mekânlar
oluşturulması mekik göçünü engelleyip ilçelerin gelişmesinde etkili olabilmektedir.
Gönüllü İşsizlik: İlçe görüşmelerinde sıklıkla karşılaşılan “İşsizlik yoktur, iş beğenmeme” vardır
söylemi yoksulluk analizini sistemle değil özneyle (agent)’la açıklamaktadır. İstatistiklerden yola
çıkılarak elde edilen verilerde çalışma çağındaki nüfus (15-64 yaş grubu) ya da cari potansiyel işgücü
arzı, sosyal güvenlik kapsamında (aktif+pasif+bakmakla yükümlü tutulanlar+gelir testi yaptıranlar) ve
bağımlı nüfus oranı göz önünde bulundurulduğunda sosyal yardımlarla geçinen kitlenin oldukça fazla
olduğu ortaya çıkmaktadır ancak bu kitle çalışmaktansa gönüllü işsizliği tercih edip sosyal
yardımlardan yararlanarak, eş-dost-akraba’dan borç alarak ya da banka kredileriyle döngüsel bir
yoksulluk içinde yaşamlarını idame ettirmektedirler.
Suriyeliler ve Gözdağı Mekanizması: Bölgedeki sayıları 10.000’e çıkan Suriyeli sığınmacıları
yerli halk tarafından ‘orada olmayan öteki’ hakkında fikir beyan etmek için ‘dedikodu kültürü’
üzerinden tanımlamaktadır. Buna göre, Suriyeliler hakkında oluşturulan önyargılar yatay ilişkiler
üzerinden birden fazla biçimde kurgulanmakta ve söylem alıcılarının zihinlerine temas etmektedir.
Dedikodu mekanizmasını yarı-mitolojik bir gözdağı mekanizması üzerinden kurgulayan Bergmann,
‘Dedikodunun Sosyal Organizasyonu’ isimli kitabında anonim yaratıcılı söylem olarak tanımlanan
dedikodunun aynı zamanda toplumsal kabul görme biçimleriyle ilgili de mesajları barındırdığını
belirtmektedir. Çalışmada, yerli halkın Suriyelilerle ilgili oluşturdukları önyargılar da ‘gözdağı
mekanizma üzerinden ilerlemektedir.
TR42 Sosyal Yapı Haritası: Kentsel mekân somut olarak üretilen ve tüketilen bir yapı içinde
toplumsal olayların gerçekleştiği, insanların ve edimlerin ön plana çıktığı sosyal bir olgudur. Değişen
ve dönüşen mekânlar toplumsal ilişkiler ağını etkilemektedir. Bu bağlamda kentsel mekân fiziksel
üretim araçlarının yanı sıra toplumu oluşturan ilişkiler ağıyla birlikte anlamlandırılmaktadır. Bu
i

çalışmada, mekân fiziksel bir alan olmasının yanı sıra sosyal bir alan olarak tanımlanmış, benimsenen
gelenek ve görenekler, eğitim ve öğretim, tutum ve davranışlar ve toplumsal farklılıkları içinde
barındıran bir yapı olarak analiz edilmiştir. TR42 Sosyal Yapı Haritası Doğu Marmara Bölgesi Mikro
Bölgeleme Raporu’nda kullanılan 3 alt bölge birimi bazında ilçelerdeki sosyal yapı analiz edilmiştir.
Çözüm için kullanılabilecek potansiyel araçlar ve sorunlardan en çok etkilenen sosyal grupların analizi
bu kısımda gerçekleştirilmiştir. Harita güncel olarak dinamik bir sosyal yapıya sahip olan ve
önümüzdeki yıllarda sosyal dönüşümün gerçekleşmesi öngörülen bölgeleri göstermektedir. Haritanın
altında ilçeler bazında tespit edilen sosyal yapıya ilişkin sorunlar ve riskli alanlar ilçeler bazında
sunulmuştur. Sosyal yapıya ilişkin bu gerçeklik algısı resmi kurumlarla gerçekleştirilen görüşmeler ve
bu görüşmeler sonucunda elde edilen veriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Mevcut çalışma,
sosyolojik olarak teknik bir analiz kabul edilemeyeceği için sahada çalışan sosyal hizmet uzmanlarının
sosyal alanı anlamlandırıp yorumlaması sonucu elde edilen sübjektif verilere dayanmaktadır.
Dolayısıyla bu gerçeklik algısı kimi kimliklerin ön plana çıkarılarak sıradanlaştırıldığı, kimi olayların
bağlamdan kopuk kesitler halinde sunulduğu ve gerçekliğin yeniden inşa edilerek tasvir edildiği için
nesnel gerçekliğin önüne geçebilme riski taşımaktır. Çalışma değerlendirilirken bu kısıtları göz önünde
bulundurmak TR42 Bölgesi’nin sosyal yapısına ilişkin daha temkinli bir yaklaşım geliştirilerek, sosyal
dokudaki kırılganlıklar, patolojiler ve sorunlar teknik bir analiz yöntemiyle incelenerek bilimsel bir
gerçekliğe erişmek oluşturulacak olan sosyal politikaların gerçekçi bir zemine oturmasını
sağlayacaktır.
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1. ANALİZ
KOCAELİ
DEMOGRAFİ
Sorun: Eğitim, sağlık, barınma, vb. hizmetlerin sunumu ve kalitesi, Kocaeli’nin hızla artan nüfusuna
paralel olarak gelişmemektedir.
Tablo 1. Nüfus Göstergeleri

Nüfus/ Population
Türkiye

Doğu
Marmara
Bölgesi

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Yalova

72.561.312
73.722.988
74.724.269
75.627.384
76.667.864
77.695.904

3.193.210
3.246.147
3.315.463
3.376.330
3.448.702
3.522.353

1.522.408
1.560.138
1.601.720
1.634.691
1.676.202
1.722.795

861.570
872.872
888.556
902.267
917.373
932.706

335.156
338.188
342.146
346.493
351.509
355.549

271.545
271.208
276.506
281.080
283.496
284.789

202.531
203.741
206.535
211.799
220.122
226.514

13,67

19,62

24,73

15,87

11,81

9,52

22,38

Yıl
2009
2010
2011
Toplam 2012
Nüfus
2013
2014
Nüfus
Artış Hızı/
Population
Growth
Rate
‰
(20092014)
Kaynak: TÜİK, 2015

1.1.

MEVCUT DURUM
 Kocaeli’nin 2009-2014 yılları arası nüfus artış hızı ‰24,73’tür.
 Kocaeli, Doğu Marmara Bölgesi’nin en dinamik nüfus yapılarından birisini oluşturmaktadır.
Buna göre 0-14 yaş arası genç bağımlılık oranı %34,1 iken yaşlı bağımlılık oranı (65+) %9,1’dir.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 Kocaeli 2009-2014 yılları arası gerçekleşen %24,73’lük nüfus artış hızı ile hem Doğu
Marmara’nın hem Türkiye’nin üstünde bir nüfus artış hızına sahiptir.

1

1.3.

EĞİLİM
 TÜİK tarafından gerçekleştirilen nüfus projeksiyonlarına göre Kocaeli’nin nüfusunun 2023
yılında1.983.591olacağıöngörülmüştür.

Tablo 2. Nüfus Projeksiyonları

Nüfus Projeksiyonları/ Population Projections
20122018
Yıllık
Nüfus
Artış
Hızı/
20122012
2013
2018
2020
2023
2018
Annual
Averag
e
Growth
Rate(
‰)
Türkiye/
75.627.38 76.481.84 80.551.26 82.076.78 84.247.08 10,51
Turkey
4
7
6
8
8
Doğu Marmara 3.376.330 3.431.546 3.701.077 3.805.605 3.958.641 15,31
Bölgesi/ East
Marmara
Region
Doğu
4,46
Marmara/Türki
ye Oranı East
Marmara/
Turkey

4,49

4,59

4,64

4,70

Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Yalova

1.667.453
914.018
350.748
284.501
214.826

1.828.611
971.302
371.176
301.272
228.716

1.891.374
993.501
378.877
308.012
233.841

1.983.591
1.025.905
389.906
318.158
241.081

1.634.691
902.267
346.493
281.080
211.799

Kaynak: TÜİK, 2015
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18,68
12,29
11,47
11,56
12,81

2012-2023
Yıllık
Nüfus
Artış Hızı/
20122023Annu
al Average
Growth
Rate(‰)

9,81
14,46

17,59
11,67
10,73
11,26
11,77

1.4.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA

Şekil 1. Kocaeli İlçe Nüfusları

Kocaeli İlçe Nüfusları/ Population of Kocaeli's Districts
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Nüfus Artış Hızı (2009-2014)/ Growth Rate of Population(‰)

 Kocaeli’de nüfusun mekânsal dağılımı incelendiğinde 2009-2014 yılları arası en fazla nüfus
artış hızının ‰57 ile Çayırova ilçesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Dikkat çekici bir başka
oran da Kandıra (‰ 9,2) ve Dilovası’nın (‰6,5) nüfusu en az artan iki ilçe olmasıdır. Kandıra
ilçesinde yapılan görüşmelerde yetkililerin alt yapı inşaatı yapım aşamasına gelen ‘Kandıra
Gıda İhtisas OSB ve plan revizyonları ile yatırımlar için daha cazip hale gelen Kandıra
sahillerinin ters yönde bir iç göç başlatacağı beklentisi dile getirilmiştir.
 Çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payı (15-64 yaş) en fazla Dilovası’ndadır.
 Genç nüfus bağımlılık oranının en yüksek olduğu ilçe Dilovası’dır (%49,18).
 Yaşlı nüfus bağımlılık oranının en yüksek olduğu ilçe Kandıra’dır.
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GÖÇ
Sorun: Doğu Marmara Bölgesi’nin en çok göç olan ili olan Kocaeli’de sosyo-ekonomik entegrasyon
projelerinin üretilmesine ihtiyaç vardır.

1.1.

MEVCUT DURUM

Doğu Marmara Bölgesi’nin en önemli ilinden biri olan Kocaeli tarihi süreç bakımından en eski
kültür merkezlerinden birisidir. İzmit Sancağı Bolu Vilayetinin idari taksimatı içerisinde yer alırken
1914 yılında müstakil bir sancağa dönüştürülmüştür. İstanbul’a giden yolların kavşağında yer alması
tarih boyunca ekonomik açıdan önemli bir şehir olmasına yol açmıştır. İstanbul’un fethi ile birlikte
nüfus ve ekonomik alanda önemli dönüşümlere sahne olan şehir, 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin
idari yapısındaki değişimlerin bir sonucu olan hızlı nüfus artışıyla Kuzeybatı Anadolu’da demografik
hareketliliğe neden olmuş, bölgeye gelen yoğun iş gücü bölgenin ekonomik kalkınmasını sağlamıştır.
19. Yüzyılda Kocaeli Sancağının demografik durumu ve iskân siyaseti ile ilgili çalışmalar göz önünde
bulundurulduğunda idari taksimattaki değişikliklerin, demografik hareketliliğe; demografik
hareketliliğe bağlı olarak gelişen iş gücü hareketliliğinin de ekonomik kalkınmaya neden olduğu kent
tarihi üzerinde yapılan araştırmalarda ortaya koyulmuştur.
Hareketli demografik yapısını her dönemde koruyan Kocaeli, 19. Yüzyıldan devraldığı
sosyolojik mirasının bir devamı olarak nüfusunu son beş yılda 154.000 arttırarak nüfus artış hızı
Türkiye ve Doğu Marmara Bölgesi’nin oldukça üstünde seyretmektedir. TÜİK’in her yıl Ocak ayında
açıkladığı son verilere göre ise Kocaeli’nin nüfusu bir yılda 46.593 kişi artarak 1.722.795 olmuştur. Her
yıl ortalama 30.000-40.000 arası artan nüfus 2014 sonu itibariyle son altı yılın en yüksek artışını
gerçekleştirmiştir. Buradan yola çıkarak yatırım ortamının çeşitlenmesi ile birlikte göç eden nüfus
arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir. Nüfus artış hızındaki en dikkat çekici kırılma
noktalarından birisi de 2011 rakamlarında karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik krizin yansıması olarak iş
olanaklarındaki daralma dışarıdan gelen göçü doğrudan etkilemiştir.
Kocaeli ili sanayileşme alanında en hızlı gelişen illerimizden biri olmuştur. Bunun başlıca
nedeni İstanbul’a yakınlığı ve ulaşım imkânlarının çeşitliliğidir. 1930’lu yıllarda ülke genelinde
benimsenen sanayileşme politikalarıyla Kocaeli’de özellikle de İzmit ilçesinin sınırları ve fiziksel
özellikleri değişmeye başlamıştır. Kurulmaya başlanan dokuma, tekstil, çimento ve kereste
fabrikalarıyla ilin sosyo-demografik yapısı önemli ölçüde değişmiş ve o döneme kadar geçimini
balıkçılık, tarım ve ticaretle sağlayan halk sanayide çalışmaya başlamıştır. Kocaeli’nin göç olgusuyla
ilgili yaşadığı en önemli kırılma da özellikle 1930’lu yıllarda Seka Fabrikası’nın kurulmasıyla
başlamıştır. Sanayiye bağlı sosyo-ekonomik gelişmeler kentin sınırlarını da değiştirmiş ve Seka
Fabrikası üzerinde yeni yerleşimler planlanmıştır.
İzmit Körfezi’nin güneyinde 1926 yılında Gölcük Tersanesi’nin kurulmasıyla bölge kırsal
kimliğinden sıyrılarak bir sahil kenti kimliğine bürünmüştür. 1960’lı yıllarda karayolu ulaşımına yönelik
yatırımların artmasıyla Demokrat Parti yönetiminin İstanbul’da başlattığı Menderes Operasyonları adı
altındaki gelişmelere paralel olarak E-5 (D-100) Karayolu’nun açılması İzmit için önemli dönüm
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noktasını oluşturmuştur. Açılan E-5 Karayolu ile doğu-batı yönünde ulaşılabilirlik artmış bu da
İstanbul’un Anadolu kentleriyle bağlantısını sağlamıştır.
Gelişen sanayi ile birlikte kentin fiziksel mekânının yanı sıra nüfus yapısı da değişmeye
başlamış tarım ve kıyı kenti kimliğine sahip iken sanayi ve kara kenti kimliğine sahip olmaya başlayan
İzmit ve yakın çevresindeki yerleşmeler yoğun göç almaya başlamıştır. Göç olgusunun hızlı bir
toplumsal gelişme olarak ortaya çıkmasında endüstrileşme ve kentleşmenin önemli etkileri vardır.
1960-1965 yıllarındaki nüfus hareketlerine bakıldığında Körfez, Ömerağa ve Derince
Bölgeleri’ndeki nüfusun %50’den fazlasının İzmit dışından gelmiştir. Bu nedenle ortaya çıkan çarpık
kentleşme ve konut sorununun önüne geçebilmek için Derince’nin güneyinde yer alan “60 Evler
Konut Kooperatifleri ”kurulmuştur. Merkezi İzmit olan ilde sanayinin gelişimi 1950’li yıllardan sonra
açılan Tüpraş, Petkim tesisleri, İzmit merkezde de KENTSA ve SEKA Fabrikası’nın varlığını
sürdürmesiyle gelişimine devam etmiştir.
1980 sonrasında İstanbul’un sahip olduğu sanayi birikimi kentsel mekan dışında yer seçmeye
zorlanmış bu doğrultuda 1980’lere kadar sanayi ağırlıklı yapısı olan İstanbul hizmetler sektörü ağırlıklı
bir metropol olma yolunda ilerlemesini sürdürmüştür. Dolayısıyla İstanbul’un kentsel mekânında yer
almasını istenmeyen sanayi tesisleri Kocaeli başta olmak üzere doğu batı eksenindeki illere
kaydırılmaya başlanmıştır. Gebze, konumu itibariyle sanayi yatırımlarının başlıca merkezlerinden birisi
olmuş, önemli ulaşım akslarının merkezinde yer alması, İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapılarından
birisi olması nedeniyle bir hinterlant bölgesi olarak 1960-1980 sonrası sanayi kuruluşlarının yoğun bir
biçimde kümelendiği bir alanı oluşturmuştur. 1981 yılına gelindiğinde Gebze nüfus olarak Türkiye’nin
30 il merkezinin nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahip olmuş Türkiye’nin 10. Büyük ilçesi haline
gelen Gebze, Marmara Bölgesi’nin de en büyük ilçesi durumuna gelmiştir. 1990 yılında Gebze TEM
Otoyolu ve E-5 Karayolu’nun geçtiği, kara, deniz ve demiryollarının kesiştiği önemli bir kavşak olarak
Kocaeli’nin bir ilçesinden ziyade bir uydu kent gibi hızla gelişmiştir.
Kocaeli için bir diğer kırılma noktası 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi olmuştur. 19751990 döneminde en fazla göç alan şehir Kocaeli iken 1999 Depremi sebebiyle 1995-2000
dönemindeki net göç hızı sıfır olarak gerçekleşmiştir. 2000’li yıllarla birlikte yeni açılan sanayi alanları
ve Kocaeli Üniversitesi’nin varlığı ile birlikte kentteki nüfus yoğunluğu artmaya başlamıştır.
Kocaeli’de göç olgusunun hızlı bir toplumsal değişme olarak ortaya çıkmasında endüstrileşme
ve kentleşmenin önemli etkileri vardır. Kocaeli’de gerçekleşen iç göçten sosyo-ekonomik olarak en
çok etkilenen üç ilçe Dilovası, Gebze ve İzmit’tir. Bu yüzden göçle gelenlerin entegrasyonları
noktasında yaşadıkları problemlerin zahir olduğu bu ilçelerde saha araştırmaları verileri ve kamu
kurumu yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerden yola çıkılarak göç olgusunun temel nitelikleri ve
yol açtığı sorunlar ortaya konulmuştur.
Suriyeli Sığınmacılar: Suriye’de 2011 Mart ayında başlayan olaylarla ülkemize başlayan
sığınmacı akını neticesinde Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı 1 milyonu geçmiştir. Türkiye’deki
Suriyeli sığınmacıların %36’sı çeşitli illerde kurulmuş olan kamplarda, %64’ü ise kamp dışında
yaşamaktadır. Kamp dışında yaşayan sığınmacıların %45’inin AFAD kaydının olduğu, geri kalanının
hiçbir kaydının olmadığı ve kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların kesin sayısının bilinmediği
AFAD raporunda açıklanmıştır. Mevcut durumda 10 kentte kurulan 15 çadır kent, 1 geçici kabul
merkezi ve 6 konteyner kentte Suriyeli sığınmacılara barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite,
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ibadet, eğitim, tercümanlık ve haberleşme hizmetleri en iyi şekilde verilmektedir. Ancak kayıtlarda yer
almayan ve kamp dışında oldukça zor koşullar altında ikamet etmeye çalışan Suriyeli sığınmacıların
misafir olarak kabul edildikleri toplumda sosyo-psikolojik değişkenlere etkileri henüz yeterince
araştırılmamıştır.
Kocaeli’nin sanayi şehri olması ve iş olanaklarının çeşitliliği, Suriyeli sığınmacıların önemli bir
kısmının şehrin çeşitli ilçelerine akın etmesine yol açmıştır. Kocaeli İl Göç İdaresi’nden elde edilen
verilere göre, Kocaeli’de hali hazırda 10.715 Suriyelinin yaşadığı bilinmektedir. Kocaeli’de en çok
Suriyeliyi barındıran ilçe Darıca’dır.

Şekil 2. Suriyeli Sığınmacıların Mekânsal Dağılımları
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Kaynak: Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 2015.

 Yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde Suriyeli sığınmacıların büyük bir çoğunluğu
Darıca’da ikamet etse de, sosyal gerilimlerin daha çok Gebze’de yaşandığı ifade edilmiştir.
Dil Eğitimi: Suriyelilerin ülkelerine ne zaman dönecekleri bilinmemektedir. Dolayısıyla misafir
oldukları topluma entegrasyonları oldukça önemli bir konudur. Entegrasyonun temelini dil eğitimi
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, sığınmacıların Türkçeyi öğrenmeleri yaşadıkları topluma entegre
olmalarını sağlayacak en temel araçlardan birisidir. Bu kapsamda, özellikle de çocuklar için Türkçe
kursları düzenlenmesi önemlidir.
Mesleki Eğitim: Sığınmacılar hayatlarını idame ettirebilmek için kentin enformel sektörünün
ucuz işgücü ihtiyacını karşılamakta ve kentte yeni yoksulluk biçimleri ortaya çıkarmaktadır. Kentin
sunduğu istihdam kalıplarına uyum sağlayamayan sığınmacılar için mesleki eğitim temel önceliklerden
birini oluşturmaktadır. Bu çerçevede Halk Eğitim Merkezi, yaygın eğitim programları düzenleyerek
Suriyelilerin temel beceriler kazanmasını sağlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
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Rehabilitasyon Hizmetleri: Suriyelilerin yaşadıkları savaş koşullarının travmatik etkisini
ortadan kaldırmak için rehabilitasyon hizmetlerine özel önem verilmesi gerekmektedir. Psikolojik
destek mekanizmaları oluşturulması ve hizmet sunumu yapılması için “Suriyeli Sığınmacı Çocuklar
Rehabilitasyon Eğitim ve Öğretim Merkezi” açılabilir.
Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları temel sorunlar ‘iş bulmada güçlük’, ‘sigortasız çalışma’,
‘çalışma izninin olmaması’, ‘kendi dillerinde hizmet alamama’, ‘sağlık hizmetlerine erişimde güçlük’,
‘eğitim hizmetlerine erişimde güçlük’ olarak sıralanabilir. Suriyeli sığınmacılar nedeniyle yerel halkın
yaşadığı sorunlar ise ‘Suriyeli çocukların eğitim gördükleri okullarda salgın hastalık endişesi’, ‘şehir
merkezindeki konut fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar’, ‘Suriyelilerin ucuz emek deposu olmaları
sebebiyle yerel halkın iş bulma konusunda sıkıntı yaşamaları’, ‘kiraladıkları evlerde birden fazla ailenin
bir arada kalmasından kaynaklı sorunlar’, ‘dilencilik yapmaları’ ve ‘kişisel temizlik, ev, bina ve sokak
temizliğine dikkat etmemeleridir.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre Kocaeli’nin Net Göç Hızı (2013-2014) %14,40 ile
Yalova’dan sonra gelen 2. il konumundadır. Kocaeli’ye 2013-2014 yıllarında en fazla göç eden
grup ’20-24’ yaş arası gençlerden oluşmaktadır. Bu da Kocaeli’nin aktif nüfus yapısının bir
göstergesidir.

Tablo 3. Net Göç ve Net Göç Hızı (‰)

Net Göç

Net Göç Hızı

Doğu
Marmara

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Yalova

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

23.170
17.091
19.366
21.541
26.677
32.573

12.033
15.124
13.244
11.405
16.417
24.637

3.711
1.621
3.904
4.670
3.600
4.390

2.706
927
574
-147
1.061
-269

2.684
-52
1.159
3.459
737
199

2.036
-529
485
2.154
4.862
3.616

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

7,28
5,28
5,85
6,38
7,77

7,94
9,74
8,30
7,00
9,84

4,32
1,86
4,40
5,19
3,93

8,11
2,74
1,68
-0,42
3,02

9,93
-0,19
4,20
12,38
2,60

10,10
-2,59
2,35
10,22
22,33

2013-2014

9,29

14,40

4,72

-0,76

0,70

16,09

Kaynak: TÜİK, 2015
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1.3.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
Kocaeli’de iç göçten en çok etkilenen üç ilçe aşağıda analiz edilmiştir:

Dilovası
Önemli bir kavşak ve geçiş noktası olan Dilovası son yıllarda artan sanayileşmeye bağlı olarak
sanayi yatırımlarını ve göç gruplarını toplayan bir çekim merkezi olarak ortaya çıkmış ve çoğunlukla
çevre kirliliği ve sağlık sorunları ile güdeme gelmiştir. Dilovası, göç olgusu üzerine kurulmuş bir ilçe
olma özelliğini taşımaktadır. Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinden 1980’li yıllarda artan iç göç
ciddi bir nüfus ve sosyal yapı değişimine yol açmıştır. Yaşanan hızlı göç süreçleri ile kent absorbe
edeceğinden daha fazla sayıda göç olarak altyapı, sağlık, konut, ulaşım, eğitim ve istihdam sorunlarına
yol açmıştır.
Dilovası’na göç eden grupların izlediği yollar akraba, aşiret ve hemşehrilik bağları üzerinden
ilerleyen bir süreçtir. Söz konusu bağlar kimi zaman dayanışma kimi zaman patronaj ilişkilerini
barındırmış ve ataerkil örgütlenmelerin ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Hemşehrilik bağları
üzerinden ilerleyen informal ilişki ağları kamu yükleri açısından sosyal yükleri paylaşmak için, kente
uyum sağlamak ve sosyo-ekonomik açıdan kentle entegre olma noktasında sorun yaşayan nüfusun
temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bir tampon mekanizma işlevi görmektedir. Kişiler söz konusu
ilişkiler ağı içinde ayrı bir alt kültür oluşturmuştur. Aile bağlarının oldukça güçlü olduğu bir yapıda
çoğu aile birbiriyle akrabadır. Köyden gelen yakın aile bireyleri Dilovası’nda aynı evi paylaşmakta ve
ortaklaşmacılık kültürü üzerinden ilerleyen etkileşim kalıplarıyla iletişim kurmaktadırlar. Sosyal
ilişkilerde yaş ve cinsiyet hiyerarşisinin baskın olduğu bu küçük topluluklarda kadının toplumsal
cinsiyeti sembolik olarak babasına ve kocasına bağlı olarak şekillenmektedir. Ancak Dilovası’nda
gerçekleştirilen saha araştırmaları, son 7 yıldır akraba, hemşehrilik ve aile bağlarının zayıfladığı ve
bireylerin yalnızlaştığı bir yapıya doğru bir dönüşüm sürecine girildiğini göstermektedir.
Göç Edenlerin Profili
Sosyolojik açıdan göç sürecine ilişkin ortaya konulan itici faktörler göç edilen bölgenin
ekonomik, siyasal ve kültürel talep ve ihtiyaca cevap vermediği buna karşın göç edilen yerin sosyoekonomik imkânlar açısından çekiciliğini yansıtmaktadır. Dilovası’na özellikle 1975’lerde akrabalık ve
aşiret bağları üzerinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden göç eden gruplar iş olanaklarının
çeşitliğinden dolayı Dilovası’na gelmişlerdir. Göç edenlerin etnik ve kültürel yelpazesi Dilovası’nda
oldukça geniştir. Doğu illerinden gelen Kürtler, Karadeniz ve Sakarya bölgelerinden gelen Türkler ve
Lazlar, Eskişehir ve Yozgat illerinden gelenler ve Manavlar yaşamaktadır.
Göçle Gelenlerin Mekânsal Dağılımı
Dilovası’ndaki mahallerdeki oturma düzenlerinde etnik ve kültürel farklılıkların etkileri
gözlemlenmektedir. Doğu illerinden gelen Kürtler Orhan Gazi, Turgut Özal, Diliskelesi Mahallelerinde
ağırlıklı iken, Cumhuriyet Mahallesi’nde Karadeniz ve Sakarya Bölgesi’nden göç eden Türk ve Laz
vatandaşlar ağırlıktadır. Mimar Sinan Mahallesi’nde E-5 girişinde Çerkeşli Köyü’nden Manavlar
otururken orta kesimlerde karışık gruplar, Çerkeşli çıkışına doğru Gümüşhane, Giresun ağırlıklı olanlar
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yerleşmiş durumdadır. Diliskelesi Mahallesi’nde Eskişehir ve Yozgat illerinden gelenler ve doğu
kökenlilerin yerleştikleri görülmektedir. Fatih Mahallesi’nde Karadeniz Bölgesi ağırlıklıyken, Yeniyıldız
Mahallesi’nde karışık grupların ikamet ettikleri görülmektedir.
Göçle Gelenlerin Entegrasyon Durumları
Ekonomik ve sosyal olarak toplumsal sistemle bağlantı kuramayan göç grupları kentsel
dışlanmışlık olgusunu oldukça yoğun bir biçimde yaşamaktadırlar. Dilovası’nda yaşayan göçle gelen
grupların yaşam alanları fiziksel mekânlar üzerinde de oldukça ayrışmıştır. Dolayısıyla Dilovası’nda
birbirine temas etmeyen küçük adalarda yaşayan gruplar kentle bütünleşme sorunları
yaşamaktadırlar. Kentlileşme sorunu yaşayan bu gruplar aidiyet bölgelerini kurdukları dernekler
üzerinden yeniden oluşturabilmekte bu da Dilovası içinde yaşayan etnik grupların birbirinden
ayrılmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda hemşehrilik kent ortamında kendisini yeniden üreten bir
birliktelik olarak ortaya çıkmaktadır.
Dilovası aynı zamanda göçle gelen grupların ekonomik entegrasyon noktasında yaşadıkları
sorunlarla da gündeme gelmektedir. Gerçekleştirilen saha araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlardan
birisi de Dilovası’nda yaşayanların istihdam edilebilme sorunlarıdır. 2011 yılında gerçekleştirilen saha
araştırmasında görüşülen grupların çoğu Dilovası’nda yaşayanların istihdam edilme noktasında ciddi
bir ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını, istihdam edilen grupların büyük bir çoğunluğunun çevre
illerden gelen işçilerin oluşturduğunu belirtmişlerdir.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Dilovası mevcut yapısıyla toplumsal
dönüştürücü mekanizmalara ve projelere ihtiyaç duymaktadır. Dilovası’nda oturan nüfusun
çoğunluğu kamu kurumlarının işleyişini bilmemekte eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarındaki kentsel
hizmet ve olanaklara erişim konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.
Dilovası’na göçle gelen grupların toplumsal cinsiyet rolleri açısından oldukça kısıtlı sosyal
alanlarda bulundukları bu yüzden de kadınların sosyalleşebilecekleri alanların kısıtlılığı da
çalışmalarda sıkılıkla karşılaşılan entegrasyon sorunları arasında yer almaktadır. Kırsal yaşam içindeki
sosyo-ekonomik statüsünü Dilovası’nda kaybeden kadın göçle kurulmuş olan bu ilçenin en kırılgan
gruplarından birini oluşturmaktadır.
Dilovası’na göçle gelen grupların en dezavantajlı durumda olanlarından birisi de çocuklardır.
Kayıt dışı üretimin yaygın olduğu Dilovası’nda çocukların çorap atölyelerinde çalıştırıldıkları
bilinmektedir. Özellikle de Orhan Gazi ve Turgut Özal Mahallelerinde yapılan merdiven altı atölyelerin
işçilerini çocukların oluşturdukları gerçekleştirilen saha araştırmalarında ortaya çıkmıştır.
Çözüm Bekleyen Başlıca Sorunlar
1.
2.
3.
4.

İşletmelerin, fabrikaların doğal çevre ve toplumsal sağlığa olan olumsuz etkileri
Hazine arazilerinin işgali ve kaçak yapılaşma süreci
13-25 yaş arası sentetik uyuşturucu kullanımının artması
Göçle gelen grupların kent yaşamına katılma ve kamusal hizmetlere erişimde yaşadıkları
sıkıntılar
5. Suriyeli sığınmacıların ilçede yaratmış olduğu gerginlik
6. İşsizlik ve istihdam sorunları
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Özellikle de kız çocukları için eğitim seviyesi ve okullaşma oranlarının düşüklüğü
Kentlileşme bilincinin eksikliği
Sosyal donatı alanlarının yetersizliği
Mesleki eğitimin yetersizliği
Kentsel yoksulluk
Aile içi Şiddet
Sosyal grupların aidiyetlere dayalı ve geçişkenliği olmayan modern kast sistemlerini
oluşturması
Sosyal sermaye ve dayanışmanın az olması
Kayıt dışı çalışma
Çorap atölyelerinde çalışan çocuk işçiler
Çıraklık eğitim merkezinin olmaması
Yörecilik ve dernekleşmenin bütünleşmeyi engelleyici bir karakter niteliği kazanması

Gebze
Marmara Bölgesi’ndeki geçiş güzergâhları üzerinde yer alan Gebze ilçesi Marmara Bölgesi’nin
en büyük 2. İlçesi olup sanayi ve ticaretteki hızlı gelişimi nedeniyle Kocaeli’nin en önemli ilçelerinden
birisidir. İlçenin kara, demir, deniz ve havayollarına yakınlığı ve kavşak konumu bir göç çekim
merkezine doğru evrilmesine yol açmıştır. Gebze ana ulaşım yolları üzerindeki konumu nedeniyle
uzun yıllar Anadolu’dan İstanbul’a İlçenin İstanbul’a yakınlığı sebebiyle hem ekonomik hem de
demografik olarak önemli değişimler geçirmiştir ve geçirmeye devam etmektedir. İstanbul nüfusunun
10 milyonu aşması kentin sorunlarını arttırmış, sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu Gebze’ye akın
etmiştir.
İlçede yaşanan hızlı kentleşme kaçınılmaz olarak çarpık yapılaşma, gecekondu ve çevre
sorunlarını beraberinde getirmiştir. Gebze ilçesi kırsal nüfus ile birlikte yaşayan sanayi-işçi kenti olarak
görülmektedir. İlçede yaşayanlar çoğunlukla fabrika işçileri, esnaf ve kamu görevlilerinden
oluşmaktadır. İlçeye devam eden göç dalgaları ve ilçenin kendi içindeki yenilenme çabaları dikkate
değer dönüşümlerdir. Gündüz ve gece nüfusunun birbirinden farklı olduğu Gebze sanayi, lojistik ve
konut alanlarının iç içe geçtiği bir yer olma özelliğini taşımaktadır. İlçenin imar ve kentsel dönüşüm
ihtiyacı çoğu mahallesi için bir zorunluluk halini almıştır.
Göç Edenlerin Profili
Gebze’ye göçle gelenlerin büyük bir çoğunluğunu Karadenizliler, Tokatlılar, Muşlular,
Romanlar, Niğdeliler, Karslılar, Sivaslılar, Ağrılılar ve Ardahanlılar oluşturmaktadır. Bu kadar farklı
aidiyetten insanın bir arada yaşama hali kaçınılmaz olarak sosyal sermaye birikimini azaltmakta ve
belli ölçüde toplumsal kutuplaşmaya da yol açmaktadır.
Göçle Gelenlerin Mekânsal Dağılımı
Sultanorhon Mahallesi’nde Karadenizliler ve İç Anadolulular; Arap Çeşme’de Kürtler, Karslılar
ve Tokatlılar; Mevlana ve İnönü Mahallesi’nde Muşlular ve Romalar; Mustafa Paşa Mahallesi’nde
Niğde, Kars ve Tokatlılar; Beylikbağı Mahallesi ve İstasyon Mahallelerinde Giresunlular; Barış
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Mahallesi’nde Ağrılılılar; Gaziler Mahalllesi’nde Macirler bulunmaktadır. Göçle gelenlerin profilindeki
bu çeşitlilik Gebze’de soyut duvarları olan mahalleler oluşturmuştur. İçe kapanma durumu olarak
adlandırılabilecek bu yapılanma sosyalleşme kanallarını daraltmakta, birey ve ailelerin sosyal sistemle
olan ilişkilerini törpülemektedir.
Göçle Gelenlerin Entegrasyon Durumları
Göçle gelen her grup ve kimliğin kendi özel alanları arasındaki ilişkisi kentsel bütünleşmeyi
engelleyen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da kent kimliği ve kültürünün oluşmasında en
büyük engellerden birisini oluşturmaktadır. Göçle gelenler arasında en kırılgan gruplardan birini
oluşturan Romanlar daha çok Mevlana ve İnönü Mahalleleri’nde yaşamaktadırlar. Bu mahalleler
genel olarak içe kapalı, eğitim seviyesinin düşük, suç oranı yüksek ve düzensiz istihdamın yaşandığı
yerlerdir. Mevlana Mahallesi’nde yaşayan Romanlar servisçilik, hurdacılık, kâğıt toplayıcılığı, dilencilik
gibi kentsel geçimlik sektörde çalışmaktadırlar. Yapılan araştırmalarda mahallede sosyo-ekonomik
entegrasyon noktasında ciddi sıkıntıların yaşandığı gözlemlenmiştir.
Çözüm Bekleyen Başlıca Sorunlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mahallelerdeki altyapı eksiklikleri
Merdiven altı üretim
Kentsel dönüşüm projesi İhtiyacı
Sanayi ve konut alanlarının bir arada olması nedeniyle yaşam kalitesinin düşük olması
Kamusal hizmetlerin yetersizliği
Sosyal donatı alanlarının yetersizliği
Hayvancılıkla uğraşanlar hayvanlarını otoban kenarında ve fabrikalar arasındaki arazilerde
sağlıksız ve denetimsiz yetiştirmektedirler.
İstihdam imkânları oldukça geniş olan Gebze’de firmalarla kurumsal ilişkilerin asgari düzeyde
olması nedeniyle yapay bir işsizlik hâkimdir.
Eğitim seviyesi düşüktür.
Suç oranları yüksektir.
Kentle bağlantı kurmaya çalışan ve sosyal istemle entegre olmak isteyen kişi ve gruplardan
bazıları uyuşturucu ticareti yapmaktadırlar.

İzmit
Göç Edenlerin Profili
İzmit genel olarak Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden göç almaktadır.
Göç edenlerin tarihsel arka planına bakıldığında çeşitli tarihlerde Kafkaslar, Rumeli ve Balkanlar’dan
gelen göçmenler de bulunmaktadır. Gerçekleştirilen araştırmalarda göçle gelenlerin akraba ya da
tanıdıklarının göç etmede etkisinin olduğu ortaya konulmuştur. İzmit’e gerçekleşen göçün en önemli
sebebi iş olanaklarının çeşitliliğidir. Bu yüzden ekonomik krizin etkisiyle iş olanaklarındaki daralmalar
dışarıdan gelen göç üzerinde etkili olmaktadır.
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Göç Edenlerin Mekânsal Dağılımı
Tavşantepe, Serdar, Kireçocakları, Kozluk, Yenidoğan, Karabaş ve Cedid Mahallleri sosyal
dokuda bozulmaların olduğu kentsel çöküntü alanları arasındadır. Göçle gelenlerin büyük bir
çoğunluğu bu mahallelerde ikamet etmektedirler.
Göçle Gelenlerin Entegrasyon Durumları
İzmit’te göçle gelenlerin profilinin çeşitliliğinden dolayı ortaya çıkan aidiyet sorunu, sosyal
sermaye oluşumunun sadece hemşehri dernekleri üzerinden kurgulanmasına neden olmuştur. Kentle
olan entegrasyon süreçleri ‘modern kabileler’ olarak adlandırılabilen hemşehrilik dernekleri üzerinden
dönüşüme uğramaktadır. Göçle gelen grupların kamusal alandaki yalnızlıklarını ve yoksunluklarını
hemşehrilik dernekleri aracılığıyla gidermektedirler. Her mahallede hemşehri dernekleri ve
kahvehaneler olmakla beraber farklı yerlerden göç eden grupların bir arada uyum içinde yaşadıkları
görülmektedir.
Kentsel entegrasyonun en önemli başlıklarından birisi olan istihdam konusu da önemli ölçüde
dönüşüme uğramıştır. Yapılan saha araştırmalarında göçle gelen grupların ‘köylü işçi ’den, ‘şehirli işçi’
tipine doğru evrildikleri gözlemlenmiştir. Çalışmalarda elde edilen bir diğer bulgu ise göçle gelenlerin
kendilerini çalıştıkları yerlere ait görmeleridir. Bu da entagrasyonun görece olarak sağlanmış
olduğunun önemli göstergelerinden birisidir.
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İZMİT’TEKİ EN
MAHALLESİ

İYİ

KENTSEL

ENTEGRASYON

ÖRNEĞİ:

YENİDOĞAN

İzmit’in eski mahallelerinden biri olan Yenidoğan Mahallesi son 20 yıl içinde göç
veren bir mahalle niteliği kazanmıştır. Uzun yıllar boyunca mahalledeki işgücü
arzının büyük bir kısmını karşılayan Seka Fabrikası ve Mannesman Boru
Fabrikası’nın kapanmasıyla genç nüfus iş bulmak amacıyla yaşadığı mahalleyi terk
etmeye başlamıştır. Dolayısıyla mahalleye ait olan çekici unsur, itici unsura
dönüşmüştür. Mahallede yaşayan göçle gelen grupların etnik profilinin büyük bir
çoğunluğunu Gürcüler ve Romanlar oluşturmaktadır. Mahallenin en iyi kentsel
entegrasyon örneği teşkil etmesinin en önemli sebeplerinden birisi söz konusu
grupların çok uzun yıllar önce mahalleye gelip yerleşmiş olmalarıdır. Kısacası
Yenidoğan Mahallesi’nde son dönemlere ilişkin bir göç dalgasından bahsetmek
mümkün değildir. Bir diğer sebep ise mahallede yaşayanların ‘kendi içlerinde
kümelenme eğilimidir. Ortada çok açık bir ilkesel ya da geleneksel çatışma hali
kesin olarak bulunmamakla birlikte mahalle sakinleri arasında en yakın
etkileşimlerin küme içinde sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, kadınların iş
gücüne katılma oranının İzmit’tin diğer mahallelerine nazaran yüksek olması ve
belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz meslek edindirme ve hobi kurslarına
talep olması kentsel entegrasyonun görece sağlandığının bir diğer örneği arasında
yer almaktadır.
KOCAELİ ROMANLARI
Kocaeli’de yaşayan Romanlar ayrı bir başlık altında ele alınması gereken önemli
sosyal sorun alanlarından birini oluşturmaktadırlar. Kocaeli’de yaklaşık 50.000
Roman’ın yaşadığı bilinmektedir. Sosyo-ekonomik yönden oldukça olumsuz
şartlar altında yaşayan ve ayrımcılık başta olmak üzere eğitim, istihdam, sosyal
yardımlar, konut gibi alanlarda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan Romanlar,
Kocaeli’nin en kırılgan grupları arasında yer almaktadır. Kocaeli Romanları’nın
yaşadıkları mahalleler arasında İzmit’te ‘Tavşantepe’, ‘Serdar’, ‘Kozluk’,
‘Yenidoğan’, ’28 Haziran’; Gölcük’te ‘Şehitler’, Gebze’de ‘Gaziler’, ‘Mevlana’;

Kandıra’da ‘Akdurak’; Körfez’de ‘Esentepe’, ‘Güney’ ve ‘Kuzey’ mahalleleri yer
almaktadır. Söz konusu mahallelerin temel özelliklerinden birisi kentsel çöküntü
alanlarında yer almalarıdır. Dolayısıyla Romanlar fiziksel olarak kendi
mekânlarında kendi yaşam kültürleri içinde görece izole bir ortamda
yaşamaktadırlar. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Roman kültürüne içkin
olan gelenekler, belirgin davranış kalıpları ve yaşam tarzıdır. Bu konuda en sık
verilen örnek üç gün üç gece gibi oldukça uzun süren ve son derece gürültülü
sokak düğünlerini mahallenin başka bir yerinde cenaze olması halinde bile
kesmemeleridir. Romanlar etnik ve geleneksel açıdan bir homojenlik göstermekle
birlikte, kendi aralarında ‘Limoncular’ ve ‘Bohçacılar’ olarak iki farklı gruba
ayrılmışlardır. Limoncuların daha eski ve yerleşik Romanlar olduğu, buna karşılık
Bohçacıların Bursa/Yenişehir’den daha sonra göç eden Romanlar olduğu
bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda bu iki grubun dostane ilişkileri olmadığı ve
birbirleriyle uyum içinde yaşamadıkları da gözlemlenmiştir.
Romanlar’ın kendi aralarında dernekleşmeleri Kocaeli’de oldukça sık karşılaşılan
bir örgütlenme biçimidir. Mevcut durumda Kocaeli’de kurulmuş olan toplam 22
Roman Federasyon ve Derneği bulunmaktadır. Çoğunlukla kültür ve sanat
etkinlikleri üzerinden bir sosyal sermaye oluşturmaya yönelik olan bu dernekler
Romanlar’ın kendi aralarındaki etkileşimin örneklerinden birisidir. Romanlar’ın
çoğu kenstel geçimlik sektörde çalışmakta, enformel ilişki ağları üzerinden geçici
ve güvencesiz işlerde istihdam edilmektedir. Romanlar’da erken yaşta evlilikler de
oldukça yaygındır ve eğitime gerekli önem verilmemektedir. Bu çerçevede
kurulan derneklere, yapılan projelere ve gerçekleştirilen çalıştaylara rağmen
Romanların gelişmeye kapalı ve oldukça dirençli bir sosyal grup olduğu
söylenebilir.
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Çözüm Bekleyen Başlıca Sorunlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Genç işsizlik oranının fazla olması
Düşük vasıflı, düşük ücretli, güvenceden yoksun işlerde istihdam
Sosyal donatı alanlarının yetersiz olması
Kentsel Dönüşüm Projesi İhtiyacı
Güvenlik sorunlarına bağlı olarak kentsel yaşam kalitesinin düşük olması
Romanların entegrasyon sorunları
Eğitim seviyesinin düşük olması
Kamusal hizmetlerin yetersizliği
Romanların sosyo-ekonomik entegrasyonu

EĞİTİM
Sorun: Ortaöğretim okullaşma oranlarının düşük olmasından kaynaklı sosyal sorunlar
yaşanmaktadır.
1.1.

MEVCUT DURUM
 Kocaeli’de 15 yaş üstü okuma-yazma bilmeyenlerin oranı %3,2; okuma-yazma bilmeyen
kadınların oranı %5,68’dir.
 İlkokul mezunları %23,7; ortaokul mezunu %5,6; lise veya dengi okul mezunu %24,74;
yüksekokul veya fakülte mezunu %12,4’tür.
 Kocaeli’de ilkokul+ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 27’dir.
 Mesleki ve teknik eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 32’dir.
 Zorunlu eğitim 12 yıl olmasına rağmen Milli Eğitim 2013-2014 Örgün Eğitim İstatistikleri’ne
göre Kocaeli’de ortaokul ve ortaöğretim (lise) okullaşma oranları düşüktür. Buna göre,
ortaokula devam etmeyen öğrencilerin sayısı 3.278, liseye devam etmeyen öğrencilerin sayısı
20.000 olarak tespit edilmiştir. Zorunlu eğitimden sayılan mesleki açık lise bitirme oranı %1820’dir. Mesleki açık lise bitirenlerin profili incelendiğinde %70-80’inin zorunlu eğitime tabi
olanların dışında ve 25 yaş ve üstü yaş grubuna ait olduğu tespit edilmiştir. 2013-2014 yılları
arasında Mesleki ve Teknik Lise okullaşma oranları erkeklerde %45,63; kadınlarda ise %41,58
olarak tespit edilmiştir. Buna karşın meslek lisesi mezunlarının sadece %8’i kendi alanlarında
istihdam edilmektedir. Meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında çalışma oranları, düz
liseye gidenlere göre oldukça az olan okullaşma oranlarını karşılamamaktadır. Mesleki
rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında yetişmiş insan kaynağı eksiklikleri, çıraklık
eğitiminin zorunlu eğitim olarak kabul edilmemesi, vb. sebeplerden dolayı her yıl yaklaşık
20.400 kişi hem eğitim sisteminin hem de çalışma hayatının dışında kalarak toplumsal hayata
entegre olamamakta ve bir takım zararlı alışkanlıklar (alkol, uyuşturucu vb. madde kullanımı)
edinerek kayıp bir nesil oluşturmaktadırlar. 2008-2012 yılları arasında Kocaeli’de isnat edilen
suç türüne göre güvenlik birimlerine getirilen çocukların oranları her geçen yıl artmaktadır.
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Tablo 4. Kocaeli Okul Öncesi Okullaşma Oranları

Okul Öncesi Brüt

Türkiye

3-5
4-5
5

Kocaeli

Yaş

3-5
4-5
5

Toplam
28,0
37,9
43,5
29,6
40,6
48,5

Okul Öncesi Net
Erkek
28,6
38,8
45,4
30,2
41,5
50,2

Kadın
27,4
37,0
41,5
29,0
39,7
46,7

Toplam
27,7
37,5
42,5
29,3
40,2
47,7

Erkek
28,2
38,3
44,3
29,8
41,0
49,2

Kadın
27,2
36,6
40,7
28,8
39,4
46,1

Kaynak: MEB, 2014

Tablo 5. İlköğretim, İlkokul ve Ortaokul Okullaşma Oranları

Okullaşma
Oranı/ Schooling İlköğretim (İlkokul+Ortaokul)/ Primary İlkokul/ Primary School
Ratio
Education (Primary School+Lower
Secondary School)

Türkiye/
Turkey
Kocaeli

Brüt/Gross
Net/ Net
Brüt/Gross
Net/ Net

Ortaokul/ Lower Secondary School

Toplam/
Total

Erkek/
Males

Kadın/
Females

Toplam/
Total

Erkek/
Males

Kadın/
Females

Toplam/
Total

Erkek/
Males

Kadın/
Females

110,4
99,3
109,0
99,6

109,2
99,4
107,5
99,7

111,6
99,2
110,5
99,4

111,9
99,6
108,7
99,7

111,5
99,5
108,4
99,6

112,4
99,6
109,0
99,8

108,8
94,5
109,2
97,2

106,9
94,6
106,6
97,4

110,8
94,5
112,0
97,0

Kaynak:MEB,2014
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Şekil 3. 2013-2014 Kocaeli Okullaşma Oranları

99,66% 99,46%

99,34% 99,50%

96,81% 96,55%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

81,41% 80,42%

Erkek
Kadın

İLKÖĞRETİM
(İlkokul+Ortaokul)

İLKOKUL

ORTAOKUL

ORTAÖĞRETİM
(Lise)

Kaynak: TÜİK, 2015

Şekil 4. Kocaeli’de Uyuşturucu Madde Kullandığı İçin Güvenlik Birimlerine Getirilen Çocuk Sayısı (2008-2013)

Kaynak: TÜİK, 2015
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Şekil 5. Kocaeli’de Suça Karışan Çocukların Eğitim Durumu (2013)

Kaynak: TÜİK, 2015

 Kocaeli’de suça karışan çocukların yarısı hali hazırda eğitim sisteminin içinde yer
almaktadır.

Tablo 6. Ortaöğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki/Teknik Lise Okullaşma Oranları (2013-2014)

Okullaşma
Oranı/
Schooling
Ratio

Genel
Ortaöğretim (Lise)/ Upper
General
Secondary Education
Education¹

Mesleki
ve
Teknik
Ortaöğretim/
Ortaöğretim/
Vocational
Secondary
and Technical Secondary
Education²

Toplam/ Erkek/ Kadın/
Toplam/ Erkek/ Kadın/
Toplam/ Erkek/ Kadın/
Total
Males Females Total
Males Females Total
Males Females

Türkiye/ Brüt/Gross 103,3
Turkey
Net/ Net
76,7
Kocaeli
Brüt/Gross 119,5
Net/ Net
86,2

106,1
77,2
122,7
86,4

100,3
76,0
116,1
85,9

55,4
36,7
57,7
38,0

Kaynak: MEB, 2014
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55,2
34,7
56,9
36,1

55,6
38,8
58,5
40,0

47,9
40,0
61,8
48,2

50,9
42,6
65,8
50,4

44,8
37,3
57,6
45,9

Tablo 7. Eğitim Seviyesine Göre Okul, Şube, Öğretmen Ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı, 2013-2014

İlkokul + Ortaokul/Primary School + Lower Secondary School

Okul/ School

Şube/Division

Öğretme/ Teacher

Ortaokul/
Lower
Secondary
School

İlkokul + Ortaokul/
Primary School +
Lower
Secondary
School

19
19

18
18

29
25

20

19

27

İlkokul/
Ortaokul /Lower
Primary
Secondary School
School

Ortaokul/Lower İlkokul
Secondary
Primary
School
School

Türkiye/ Turkey
195
Doğu
Marmara 233
Bölgesi/
East
Marmara Region

304
274

22
23

27
25

Kocaeli

368

26

26

İlkokul/Primary
School

359

Derslik/ Classroom

/

Kaynak: MEB, 2014
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Tablo 8. Eğitim Seviyesine Göre Okul, Şube, Öğretmen Ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı, 2013-2014

Ortaöğretim
Ortaöğretim Toplamı

Genel Ortaöğretim

Mesleki ve Teknik

Okul

Şube

Öğretmen

Derslik

Okul

Şube

Öğretmen Derslik

Okul

Şube

Öğretmen

Derslik

Türkiye
Doğu
Marmara
Bölgesi

375
343

23
22

15
14

29
28

506
452

22
22

16
15

29
25

308
293

24
22

14
14

29
31

Kocaeli

373

23

15

29

484

23

16

26

318

22

15

32

Kaynak: MEB, 2014
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1.2.

GÖRELİ DURUM
 TÜİK’in 2013 verilerine göre Kocaeli’de okuma-yazma bilmeyenlerin oranı, hem Doğu
Marmara Bölgesi hem de Türkiye’nin ortalamasından düşüktür.
 İlkokul ve ortaokul okullaşma oranı Türkiye ortalamasından yüksektir.
 İlkokul+ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ve Doğu Marmara Bölgesi
ortalamasından yüksektir.
 Mesleki ve teknik eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı hem Doğu Marmara Bölgesi
hem de Türkiye ortalamasından yüksektir.
 Kocaeli’de okul öncesi okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üstündedir (2013-2014).

1.3.

EĞİLİM
 2012 yılında elde edilen temel eğitim verileri, 2014 yılıyla kıyaslandığında kayda değer bir
iyileşmenin olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre okur-yazar kadın nüfus oranı 2012’de
%90,19 iken 2014’te %94,32’ye yükselmiştir. Yüksekokul/ Fakülte/ Y.Lisans/Doktora Mezunu
Nüfusun 22+ Yaş Nüfusa Oranı 2012 yılında %12,59 iken, 2014’te bu oran %14,39’a
yükselmiştir. İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 27’den 28’e yükselmiştir.
Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı aynı kalmıştır. Mesleki ve teknik eğitimde
derslik başına düşen öğrenci sayısı 29’dan 31’e yükselmiştir.

1.4.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
 Okuma-yazma oranı en düşük olan ilçe Kandıra’dır (%8,1) ancak dikkat çekici bir nokta
Türkiye’nin eğitim sistemi içinde bir kırılma noktası olarak kabul edilen (okullaşma
oranlarındaki kayıplar bu döneme denk gelmektedir) ortaokul ve lise okullaşma oranları tüm
ilçelerin okullaşma oranlarından daha yüksektir.
 Okur-yazar kadın nüfus oranının toplam nüfusa oranı en yüksek olan ilçe Gölcük, en düşük
olan ilçe ise Kandıra’dır.
 İlkokul ve ortaokul derslik başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu ilçe Darıca’dır (37
kişi).
 Liselerin de dâhil olduğu genel ortaöğretim derslik başına düşen öğrenci miktarının en fazla
olduğu ilçe Çayırova’dır (35 kişi).

1.5.

ÇÖZÜM İÇİN KULLANILABİLECEK POTANSİYEL ARAÇLAR

Saha Çalışması
 Tespit edilen sorunlar çerçevesinde, ortaokula ve liseye devam etmeyen öğrenciler arasından
basit tesadüfi örnekleme metoduyla seçilecek olan örneklemle eğitimdeki kesintilerin
sebepleri detaylı olarak analiz edilerek sorunlara gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm önerileri
getirilebilir. TÜİK’in istatistiklerinden edinilen güncel veriler doğrultusunda son yıllarda
gençler ve çocuklar arasında artış trendi içinde olan suç oranları okullaşma oranlarıyla
ilişkilendirilerek, okul terklerinin suç oranları üzerindeki etkilerinin araştırılması oldukça
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önemlidir. Gerçekleştirilecek olan sosyal analiz çalışmasında, sorunun mekânsal dağılımının
tespit edilmesi amacıyla mahalle düzeyine inen çalışmalar gerçekleştirilecek, sadece merkez
okullar değil, ilçelerdeki okullar da taranarak eğitimdeki kesintilerin nedenleri üzerinde
çalışmalar yapılacaktır.
 Koordinasyon Sağlanacak Kurumlar: Kocaeli Valiliği, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İl Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü,
İzmit Mesleki Eğitim Merkezi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, Kalkınma Ajansı
Meslek Elemanları için İnsan Kaynakları Politikasının Oluşturulması
 Kocaeli ilinde sektörlerin ihtiyaçları doğrultusundaki meslek elemanlarında bulunması
gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların tespit edilerek insan kaynakları politikası belirlenerek,
müfredat düzenlemesi yapılacak ve mesleki eğitim teknolojileri çeşitlendirilebilir.
 Koordinasyon Sağlanacak Olan Kurumlar: Kocaeli Valiliği, Kocaeli Milli Eğitim İl Müdürlüğü,
Kocaeli İŞKUR, İzmit Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerinin Çeşitlendirilerek Kalitesinin Arttırılması
 Koordinasyon Sağlanacak Olan Kurumlar: Kocaeli Valiliği, Kocaeli Milli Eğitim İl Müdürlüğü,
Kocaeli İŞKUR, İzmit Mesleki Eğitim Merkezi

SAĞLIK
Sorun: Kocaeli intihar oranlarının artış trendinde olmasının arkasında yatan psiko-sosyal
problemlerin tespit edilmemesi

1.1.

MEVCUT DURUM
 TÜİK’in 2013 yılı verilerine göre Kocaeli’de yüz bin kişi başına düşen uzman hekim sayısı 94,5;
yüz bin kişi başına düşen sağlık memuru sayısı 159,8; yüz bin kişi başına düşen toplam yatak
sayısı 242’dir.
 TÜİK’in 2012 verilerine göre, 5 yaş altı çocuk ölüm oranı ‰1,75; anne ölüm oranı yüz binde
8,24; bebek ölüm oranı ise ‰7,39’dur.
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Tablo 9. Kocaeli Kaba İntihar Hızı (2009-2013)

Kaba İntihar Hızı (‰)
Türkiye/ Turkey
Doğu Marmara

2009
4,02
3,51

2010
4,02
3,21

2011
3,62
2,74

2012
4,37
3,23

2013
4,19
3,38

Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Yalova

3,05
3,97
3,62
2,59
6,00

2,54
3,70
2,98
5,17
3,95

2,72
2,73
2,35
2,92
3,41

3,40
2,68
2,32
3,23
5,74

3,51
3,30
2,87
4,24
2,34

Kaynak: TÜİK, 2014

1.2.

GÖRELİ DURUM
 Kocaeli sağlık personeli sayısı ve yüz bin kişi başına düşen toplam yatak sayısı açısından
Türkiye ortalamasının gerisinde, Doğu Marmara Bölge ortalamasının ilerisinde yer almaktadır.

1.3.

EĞİLİM
 Sağlık göstergelerindeki eğilimle ilgili yorum yapmak güncel verilerin temin edilememesi
sebebiyle yapılmamıştır.

1.4.

MEKANSAL F ARKLILAŞMA

TÜİK’in 2012 verilerine göre,
 Başiskele’de uzman hekim bulunmamaktadır. Çayırova, Dilovası ve Kartepe’de uzman hekim
sayısı nüfusa oranla oldukça düşüktür.
 Toplam sağlık çalışanı sayısı en düşük olan ilçe Çayırova’dır.
 Başiskele, Çayırova ve Dilovası’nda hiç yatak yoktur.
 Gölcük ve Darıca’da anne ölüm oranı yüksektir (Gölcük yüz binde 46,30; Darıca yüz binde
35,30).
 Bebek ölüm oranları Karamürsel ve Kandıra’da yüksektir (Karamürsel ‰6,10; Kandıra
‰6,70). Bu iki ilçe aynı zamanda okur-yazar nüfusun toplam nüfusa oranının Kocaeli’de en
düşük olduğu ilçeler arasında yer almaktadır.
 Kocaeli’de genç erkek (18-35) intihar oranları yüksektir. İntihar hızının yıllara göre dağılımına
bakıldığında en dramatik artış özellikle de 2011 krizine paralel olarak 2011-2012 yılları
arasında gerçekleşmiştir. Buradan yola çıkarak Kocaeli’de gerçekleşen intiharların toplumsal
yapıdaki radikal değişiklerden ve bireyin yaşamını alt üst eden yaşam koşullarının oluşturduğu
anomiden (kargaşa ortamından) dolayı gerçekleştiği söylenebilir. Resmi istatistikler,
Kocaeli’de 2013 yılında gerçekleşen intiharların en önemli sebeplerinin bireylerin ruhsal
sağlığını olumsuz etkileyen maddi geçim zorluğu, ailede yaşanan geçimsizlikler ve ticari
başarısızlıkların olduğunu ortaya çıkarmıştır.
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AİLE
 2014 yılı TÜİK verilerine göre boşanma oranları ile Kocaeli, Türkiye genelinde 25. sırada yer
almaktadır.

Tablo 10. Yıllara Göre Ortalama Hane halkı Büyüklükleri

Türkiye
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,6

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Yalova

3,9
3,9
3,7
3,7
3,6
3,6

4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,7

4,0
3,9
3,7
3,7
3,6
3,6

3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2

3,5
3,4
3,3
3,2
3,2
3,1

Kaynak: TÜİK, 2015

GÜVENLİK VE ADALET
 Yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde Kocaeli’de 2013 yılında 34.490 olay meydana
gelirken 2014 yılında 360,19 olay gerçekleşerek suç oranlarında %4’lük bir artış kaydedilmiştir
ancak emniyet müdürlüğünün caydırıcı uygulamaları malvarlığına karşı olaylarda 2013 yılına
göre %8’lik bir düşüşe neden olmuştur. En çok artış gösteren suç türleri incelendiğinde;
‘görevi kötüye kullanma’ bir önceki yıla göre %186 artmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye
sokma’ %133 artış göstermiştir. Bunların dışında ‘iş kazaları’, ‘intihar’, ‘cinsel taciz’ ve ‘oto
hırsızlığında’ da ciddi artışlar vardır. Oranlarında ciddi azalma olan suç türleri ise ‘yankesicilik’,
‘başkasına ait kimlik ve bilgilerin kullanılması’, ‘kasten öldürme’ ve ‘resmi kurum hırsızlığı’dır.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden temin edilen verilere göre, 2010-2014 yılları arası güvenlik
birimlerine getirilen çocuk sayısı %500 artarak 651’den 3935’e yükselmiştir. En fazla getirilme
sebebi ise ‘suça sürüklenme, madde kullanımı’, ‘evden kaçma’ ve ‘kurumdan kaçma’ olarak
açıklanmıştır.
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Tablo 11. Geliş Nedenine Göre Güvenlik Birimlerine Getirilen Çocuklar

2010
2011
2012
2013
2014

Suça
sürüklenme,
kabahat
işleme ve madde
kullanımı
445
1697
1711
1676
1931

Mağdur

Terk,
evden kaçma, buluntu,
kayıp

Kurumdan kaçma

206
974
1048
1174
1491

184
119
115
95
207

107
114
108
93
160

Kaynak: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 2015
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KARŞILAŞTIRMALI SUÇ ORANLARI

Türkiye

Doğu Marmara
Kocaeli
Bölgesi

Sakarya

Düzce

Bolu

Yalova

Doğu Marmara'nın
Ülke Oranı

Toplam
Öldürme
Yaralama
Cinsel suçlar
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

161.711
6.534
29.818
4.143
2.383

7.368
340
1.472
234
130

2.857
150
535
110
42

2.246
78
416
58
29

948
57
202
38
32

869
34
214
18
24

448
21
105
10
3

4,6
5,2
4,9
5,6
5,5

Hakaret
Hırsızlık
Yağma (Gasp)
Dolandırıcılık
Uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti

3.676
22.343
4.877
2.463
9.177

239
1.028
155
122
246

84
520
77
66
110

80
251
30
34
63

24
104
16
8
38

34
91
17
10
14

17
62
15
4
21

6,5
4,6
3,2
5,0
2,7

Uyuşturucu veya uyarıcı madde 2.674
kullanma, satın alma

79

45

26

2

2

4

3,0

Sahtecilik
Kötü muamele
Zimmet
Rüşvet
Kaçakçılık
Trafik suçları
Orman suçları

313
13
21
17
88
52
207

156
2
10
5
32
12
30

65
3
4
5
33
16
146

37
3
3
6
20
5
22

35
5
3
1
2
15
6

20
1
1
4
3

4,8
13,3
5,0
6,8
2,9
4,5
25,4

6.492
98
416
251
3.027
1.161
814

20

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili
suçlar

8.963

456

198

150

56

36

16

5,1

İcra İflas Kanunu'na muhalefet
Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet

18.701
250

772
14

181
14

308
-

92
-

138
-

53
-

4,1
5,6

Çek kanunlarına muhalefet
Tehdit
Mala zarar verme
Görevi yaptırmamak için direnme

5.494
3.523
2.058

233
183
87

67
57
28

92
50
26

37
29
16

25
19
10

12
28
7

4,2
5,2
4,2

tedbirine 4.720

169

79

34

29

21

6

3,6

698
-

247
-

249
-

72
-

95
-

35
-

4,0

Ailenin
aykırılık

korunması

Diğer suçlar
Bilinmeyen

17.655
-

Kaynak: TÜİK, 2013
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İSTİHDAM
Sorun: Kocaeli’deki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üstündedir.

1.1.

MEVCUT DURUM
 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) hazırladığı
2012 Bölgesel İşgücü Piyasaları Araştırması’na göre, gelişmişlik düzeyi itibariyle ülke
ortalamasının oldukça üstünde bulunan Kocaeli’de tarım dışı işsizlik oranı Türkiye
ortalamasının bir hayli üstündedir. Önde gelen sanayi illerinden Kocaeli’de 2013 işsizlik oranı
%10,1 ile hem bölge hem de Türkiye ortalamasının üstündedir. Bu olgu bize gelişmişlik düzeyi
kadar dışarıdan alınan göçün de işsizlik üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Şekil 6. Ortalama Çalışan Sayılarının Sektörel Dağılımı

Kaynak: İŞKUR, 2014

 İŞKUR’un gerçekleştirdiği İşgücü Araştırması’na göre, çalışan sayılarının sektörel sıralamasına
göre çalışanların büyük bir çoğunluğu ‘idari ve destek hizmet faaliyetleri’, ‘imalat’, ve ‘bilgi ve
iletişim teknolojileri’ sektöründe istihdam edilmektedir. Toptan ve perakende ticaret;
motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ile inşaat sektörü ayrı ayrı
ilimizde çalışanların onda birini istihdam etmektedir.
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 Kocaeli’de kente göç eden erkek işgücü daha çok sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam
edilirken; erkeklerle birlikte göç eden ailede, kadınlar ev kadınlığı statüsüne geçerek işgücü
piyasasından çekilmişlerdir. Buna göre, TR42 Bölgesi’ndeki kadınların büyük bir çoğunluğu ev
işleri ile meşgul oldukları için işgücüne dahil olamamaktadır. TÜİK bölgesel veri topladığı için
iller bazında veri temin edilememektedir ancak 2001-2002 yıllarına ilişkin Kocaeli özelinde
TÜİK tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına ulaşılabilmektedir. Kocaeli’nin bir sanayi
kenti olması, işgücü piyasasının erkek alanı olarak yapılanmasına yol açmıştır. Türkiye’nin en
canlı işgücü piyasalarından olan Kocaeli’de kadınlar bu piyasaya girmek için çok fazla fırsat
bulamamışlardır. TÜİK’in 2002 istatistiklerine göre Kocaeli’de erkeklerin büyük bir çoğunluğu
(%67,4) ücretli olarak, kadınlar ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadırlar (%67,7).
Çalışanları sektörel-cinsiyet ve meslek gruplarına göre dağılımını incelediğimizde; kadın
istihdamının ilimizdeki oranı %19,9’ dur. Kadın istihdamına oransal olarak en fazla katkı
sağlayan sektörler ise insan sağlığı ve sosyal hizmetler faaliyetleri (%66,4), eğitim (%57,2),
finans ve sigorta faaliyetleri (%40,9) sektörleridir. Kadın çalışanların en fazla istihdam edildiği
meslekler sırası ile Beden işçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Ambalajcı (El ile), Muhasebeci ve
Büro memuru (genel) dur. İlimizdeki sıralamaya baktığımızda ise ilk beş sıralama; Beden İşçisi
(Genel), Proses İşçisi, Beden İşçisi (İnşaat), Büro Memuru (Genel) ve Temizlik Görevlisidir.
 Kocaeli ilinde İŞKUR tarafından 2013 yılında toplamda 663 program düzenlenmiş ve bu
programlardan 6.582 kursiyer yararlanmıştır. 2014 yılında (ilk 8 aylık dönem) ise toplamda
255 program düzenlenmiş ve bu programlardan da 1.777 kursiyer yararlanmıştır.
Katılımcıların cinsiyet durumu incelendiğinde; 2013 yılında kursiyerlerin %33,4’ ü kadın,
%66,6’sı ise erkek iken 2014 yılında (ilk 8 aylık dönem) ise %36,4’ ü kadın, %63,6’sı ise
erkektir.
 2014 yılında temininde güçlük çekme nedenlerinin ilk 20 meslek içerisindeki dağılımlarına
bakıldığında; “Bu meslekte işe başvuru yapılmaması” nedeninin en yüksek oranı Ambar /
Depo Görevlisi mesleğinde sonuç olarak çıkarken, “Gerekli Mesleki beceriye/niteliğe sahip
eleman bulunamaması” nedeninin ise en yüksek oranı Elektrikçi (Genel) mesleğinde, “Yeterli
iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması” nedeninin ise en yüksek oranı Satış Temsilcisi /
Plasiyer mesleğinde, “Çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesi” nedeninin ise en yüksek
oranı Proses İşçisi mesleğinde, “Önerilen ücretin az bulunması” nedeninin ise en yüksek oranı
Ambalajcı (El ile) mesleğinde, “Vardiyalı çalışma olması” nedeninin ise en yüksek oranı Proses
İşçisi mesleğinde, “İşyerine ulaşım zorluğu” nedeninin ise en yüksek oranı İstihsal Teknisyeni
mesleğinde, “Çalışma sürelerinin uzunluğu” nedeninin ise en yüksek oranı Satış Danışmanı
mesleğinde olduğu görülmektedir.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 Kocaeli’nin 2013 yılı istihdam oranı Türkiye ortalamasından yüksek, Doğu Marmara Bölgesi
ortalamasından da düşüktür. İşsizlik oranı hem Türkiye’nin hem de Doğu Marmara Bölge
ortalamasının üzerindedir.
 Temininde güçlük çekme nedenlerinin il ve Türkiye geneli ile karşılaştırması yapıldığında;
işverenlerce en büyük neden olarak hem Kocaeli ili hem de Türkiye geneli için “Gerekli
Mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması” görülmekte, işverenlerce en az
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neden olarak da Kocaeli için “İşyerine ulaşım zorluğu” görülürken Türkiye geneli için ise
“Vardiyalı çalışma olması” ve “Çalışma sürelerinin uzunluğu” görülmektedir.

1.3.

EĞİLİM
 Kocaeli 2013 istihdam oranı %49,2 ile Türkiye ortalamasının (%45,9) üstündedir ve tarım
dışı istihdam artışı canlı olmakla birlikte dış göç nedeniyle işgücü artışı da yüksektir. Bu
yüzden de son altı yılda işsizlik oranları artış eğilimindedir.
 Kocaeli ilinin 2008 ile 2013 yılları arasında ki temel işgücü verilerine bakıldığında, ekonomik
krizin yaşandığı 2009 yılı hariç işsizlik oranlarının genel bir azalış eğiliminde ve işgücüne
katılma oranı ile istihdam oranlarında ise genel bir artış eğilimi içerisinde olduğu
görülmektedir. İşsizlik oranı 2008 yılında %11,6 düzeyinde seyrederken 2013 yılında %13’
lük azalışla %10,1 seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 2008 yılında %40,9
düzeylerinde iken %20,3’ lük artışla %49,2 seviyesine yükselmiştir. Aynı şekilde işgücüne
katılma oranına bakıldığında, 2008 yılında %46,3’ lük düzeylerinde iken %18,4’ lük artışla
%54,8 seviyesine yükselmiştir.

Tablo 12. Düzenlenen Kurs ve Katılımcı Sayıları (2013-2014)

Kurs Türü

Girişimcilik

2013

Kurs Sayısı

Kursiyer Sayısı

Kurs Sayısı

Kursiyer Sayısı

23

612

20

563

15

0

0

37

914

11

256

25

589

0

0

0

0

3

44

341

627

184

308

Hükümlülere Yönelik
1
Kurslar
İşgücü
Yetiştirme
Kursları/İstihdam
Garantili
İşgücü
Yetiştirme
Kursları/Genel
İşgücü
Yetiştirme
Kursları/Özel Politika
İşbaşı
Eğitim programı (İEP)

2014

22

Engelli Kursları

20

220

4

53

UMEM Projesi

153

2.698

28

484

UMEM Projesi/İEP

63

907

5

69

Genel Toplam

663

6.582

255

1.777

Kaynak: İŞKUR

 İŞKUR’un düzenlemiş olduğu kurs ve katılımcı sayılarında (2013-2014) ciddi bir düşüş göze
çarpmaktadır.
Tablo 13. İŞKUR Kanalıyla İşe Yerleştirilme Oranları (2013-2014)

Sıra

Meslekler

2013
Yılı

Meslekler

2014
Yılı

1

Beden İşçisi (Genel)

36,1%

Beden İşçisi (Genel)

34,6%

2

Proses İşçisi

7,0%

Beden İşçisi (Temizlik)

14,6%

3

Beden İşçisi (Temizlik)

4,4%

İstihsal Teknisyeni

6,0%

4

Temizlik Görevlisi

3,9%

Güvenlik Görevlisi

5,7%

5

Montaj
Tornavida)

2,2%

Veri Giriş Kontrol İşletmeni

2,1%

6

Güvenlik Görevlisi

2,0%

Otomotiv Montaj İşçisi

1,9%

7

İstihsal Teknisyeni

1,9%

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

1,5%

8

Usta Öğretici (Diğer)

1,7%

Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

1,3%

9

Gaz Altı Kaynakçısı

1,6%

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)

1,3%

10

Forklift Operatörü

1,3%

Ambalajcı (Elile)

1,3%

11

Satış Danışmanı

1,3%

Kalite Kontrolcü

1,2%

12

Pres
Tezgâhı
(Kesim)
Kalite Kontrolcü

1,2%

Forklift Operatörü

1,1%

1,2%

Otomotiv Boya İşçisi

1,1%

13

İşçisi

(Havalı

Operatörü

23

14

Metal Mamuller Montaj İşçisi

1,0%

Makine Montajcısı

1,0%

15

Veri Giriş Kontrol İşletmeni

0,9%

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı

0,9%

16

0,9%

Proses İşçisi

0,9%

17

Plastik Enjeksiyon Üretim
Elemanı
Makineci (Dikiş)

0,8%

Satış Danışmanı

0,9%

18

Garson (Servis Elemanı)

0,8%

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

0,8%

Kaynak: İŞKUR, 2014

 İŞKUR kanalıyla işe yerleştirme oranlarına bakıldığında, temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi
istihdamının arttığı söylenebilir.

SOSYAL GÜVENLİK
Sorun: Kadın istihdam oranı düşüktür.
Tablo 14. Zorunlu Sigortalı Sayıları, 2013

Zorunlu sigortalı
sayısı

İller

Daimi
Mevsimlik Kamu
(I)
(II)
(I)
Permanent Seasonal
Public

Özel
(II)
Private

Erkek
(I)
Male

Kadın
(II)
Female

Toplam
(I+II)
Total

Bolu
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Düzce
Toplam

40.470
340.371
123.967
31.538
56.942
9.816.455

48.196
403.509
142.012
39.125
63.007
11.683.475

37.252
329.172
115.236
31.031
45.593
9.297.209

14.048
92.544
36.448
10.034
19.744
3.186.904

51.300
421.716
151.684
41.065
65.337
12.484.113

10.830
81.345
27.717
9.527
8.395
2.667.658

3.104
18.207
9.672
1.940
2.330
800.638

Kaynak: SGK, 2013

1.1.

MEVCUT DURUM
 Kocaeli toplam aktif sigortalı sayısı 522.644’tür ve Doğu Marmara Bölgesi’ndeki tüm iller
içinde en fazla aktif sigortalıyı bulunduran il özelliğini taşımaktadır. Sosyal güvenlik sistemine
dâhil olma durumu göz önünde bulundurulduğunda Kocaeli, sosyal güvenlik kapsamına dahil
olan bireylerin oranı Türkiye ortalamasının üstündedir. Sosyal Güvenlik Sistemine dâhil olan
‘bağımsız çalışanlar’, ‘tarımsal faaliyette bulunanlar’ ve ‘isteğe bağlı sigortalılar’ın sadece
%25’i kadındır ve bu oran TR42 Bölgesi’nin en yüksek oranını temsil etmektedir. Kocaeli aynı
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zamanda malullük, yaşlılık, sürekli iş görmezlik, ölüm aylığı ve ölüm gelirinden en fazla
faydalanan ildir.

GELİR DAĞILIMI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
 Kocaeli’de en fazla iş yeri sayısı ‘özel’ ve ‘daimi’ iş yerlerine aittir. Buna paralel olarak en
fazla zorunlu sigortalı sayısı da bu iş yerlerinde istihdam edilen bireylerden oluşmaktadır.
Çalışan kadınların günlük kazancı (60,81 TL) erkeklerin ortalamasının (77,16 TL) altında yer
almaktadır. Kocaeli, aynı zamanda da bölgede cinsiyet ayrımı bazında gelir dağılımının en
dengesiz olduğu ildir.

YOKSULLUK
 TÜİK yoksulluk sınırı ve oranını Düzey-1 Bölgeleri bazında hesaplamaktadır. Buna göre Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı’nın kapsadığı illeri içine alan TR4 Doğu Marmara Bölgesi’nin 2013
yoksulluk sınırı 7.102 TL; yoksul sayısı 1.229 kişi; yoksulluk oranı ise %17’dir.
 Yoksulluk ile ilgili genel geçer bir profil çizmek, yoksulluğun birçok izdüşümü olduğu için
oldukça zordur ancak özellikle de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile yapılan
görüşmeler neticesinde Kocaeli yoksullarının büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu
dikkat çekmektedir. Sosyal yardım alan kitleyi yoksul ya da yoksulluk riski altında olarak
tanımladığımızda Kocaeli’de yardımlardan yararlanan genel profil orta yaşlı, iş tecrübesi
bulunmayan, boşanmış veya boşanma sürecinde olan, eşinden şiddet görmüş veya can
güvenliği tehlikede olduğu için il dışından gelen, eşi tarafından terk edilen, eşi vefat eden
veya hükümlü olan, erken yaşta evlenmiş ya da evlendirilmiş ve çoğunlukla aileleri
tarafından ekonomik olarak desteklenmeyen kadınlardan oluşmaktadır. Ancak düzenli bir
işte çalıştıkları halde, genel istihdam politikaları sebebiyle elde edilen gelirin düşük olması,
bakmakla yükümlü olunan kişi sayısının da yüksek olması sebebiyle yoksulluk kavramının
sadece çalışmayan gruplar için olmadığı anlaşılmaktadır.

KÜLTÜR
 İldeki kültürel çeşitlilik ve kozmopolit yapı halk oyunları üzerinden analiz edilecektir. İlde
oynanan halk oyunları hem göçle gelen grupların çeşitliliğini yansıtmak açısından önemli
simgelerden birisidir. İlde Balkanlardan, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelen
topluluklar ve Çerkezler bulunmaktadır. İzmit ilçe merkezinin dışında kalan köylerin büyük bir
bölümünde yöresel oyunlar oynanmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden gelenlerin yoğun
olarak yaşadığı yerleşim birimlerinde kemençe veya Karadeniz davul zurnası eşliğinde horon
türleri oynanmaktadır. Balkan muhacirleri 1920’li yıllarda geldikleri ve daha sonraki yıllarda
yöreden gelebilecek göçlerle takviye olmadıkları için oyunlarda yöresel özgünlüklerini
kaybetmişler ve modernize olan kent yaşamına uyum sağlamışlardır. Kafkas göçmenlerinden
Çerkezler ve Abazalar daha çok İzmit çevresinde birkaç köy ve beldede özgün yapılarını
koruyabilmişlerdir. Buralarda akordiyon eşliğinde Kafkas oyunları oynanmaktadır. Gürcüler de
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Artvin’den gelenler Artvin oyunları; diğerleri ise kemençe eşliğinde horon türü oyunlar
oynamaktadırlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelenler ise davul-zurna eşliğinde halay
türüoyunlaroynamaktadırlar.
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SAKARYA
NÜFUS
Sorun: Sakarya’daki nüfus artışının ilçelerdeki dağılımı dengesizdir.
Şekil 7. Sakarya İlçe Nüfusları
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Nüfus Artış Hızı (2009-2014)/ Growth Rate of Population(‰)

Kaynak: TÜİK, 2015

1.1.

MEVCUT DURUM
 Sakarya 2009-2014 arası ‰15,87 nüfus artış hızı ve 932.706 nüfusuyla Doğu Marmara
Bölgesi’nin en kalabalık 2. ilidir.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 Sakarya’nın nüfus artış hızı Türkiye ortalamasından yüksek; Doğu Marmara Bölgesi’nden
düşüktür.

1.3.

EĞİLİM
 Son üç yılda artış eğiliminde olan nüfusun 2012-2018 arası yıllık nüfus artış hızının ‰12,29;
2012-2023 arası yıllık nüfus artış hızının ‰11,67 olacağı tespit edilmiştir (TÜİK, 2015).
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‰

Sakarya İlçe Nüfusları/ Population of Sakarya's Districts

1.4.

MEKÂNSAL DAĞILIM
 Sakarya nüfusunun mekânsal dağılımına bakıldığında, 2009-2014 yılları arası en dramatik
nüfus azalışının ‘Kocaali’ ve ‘Taraklı’da gerçekleştiği tespit edilmiştir; en dramatik nüfus artışı
ise ‘Serdivan’da gerçekleşmiştir. Yaşlı nüfus bağımlılık oranının en yüksek olduğu ilçeler de
Taraklı ve Kocaali’dir. Merkez ilçeler arasında en fazla nüfus artış hızına sahip olan Serdivan’ın
ticari, ekonomik ve sosyal açıdan hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olması ve Sakarya
Üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğunun ikamet etmesi sebebiyle nüfusunun arttığı
söylenebilir. Serdivan’daki nüfus artış miktarı tüm Sakarya’daki nüfus artışının neredeyse
yarısını oluşturmaktadır.
 Çalışma çağındaki nüfusun (16-65 yaş) toplam nüfusa oranının en fazla olduğu ilçe
Karapürçek’tir (%25,61).
 Genç nüfus bağımlılık oranının en fazla olduğu ilçe Karapürçek’tir (%38,89).

GÖÇ
1.1.

MEVCUT DURUM
 2013-2014 yılı TÜİK verilerine göre Sakarya’nın aldığı göç 32.701; verdiği göç ise 28.311’dir.
 Sakarya’nın net göç hızı ‰4,72’dir.
 Sakarya’da göç edenlerin profili incelendiğinde 2013-2014 yılları arası en fazla göçü ‘20-24’
yaş grubu arasında çektiği tespit edilmiştir. Söz konusu yaş aralığına bakarak Sakarya
Üniversite’sine eğitim amacıyla gelen öğrencilerin oluşturduğu bir göç hareketinden
bahsedilebilir.
 Sakarya’da toplam 1.564 Suriyeli sığınmacı ikamet etmektedir.
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Tablo 15. Suriyeli Sığınmacıların İlçelere Dağılımı
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Kaynak: Sakarya İl Göç İdaresi, 2015

 Sakarya’da yaşayan Suriyeli sığınmacılar büyük bir kısmı işçi (kaynakçı, marangoz, inşaat,
demirci, boyacı), esnaf, öğrenci ve ev hanımlarından oluşmaktadır.
 Sayıları 1.564’e ulaşan sığınmacılar ile yerel halk arasında zaman zaman çeşitli sorunlar
yaşanabilmektedir. Sakarya Göç İdaresi’nden alınan bilgilere göre, yerel halk Suriyelilere karşı
yanlış algılar geliştirmektedir. Bunlardan en fazla karşılaşılan doğru bilinen yanlışlar, ‘Suriyeli
sığınmacılara maaş bağlandığı algısı’, ‘kolluk kuvvetlerinin yetersiz müdahalesi’, ‘T.C.
vatandaşlarına sunulan hizmetlerden T.C. vatandaşlarından daha fazla yararlandıkları algısı’,
‘adi suçlara karıştıkları algısı’, ‘Suriyelilerin adaptasyon sürecinde yaşadıkları sorunları T.C.
vatandaşlarına yansıttığı’ algısıdır.
 Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da Suriyelilere çeşitli kamusal hizmetler
sunulmaktadır. Buna göre, kimlik sahibi olan Suriyeliler sağlık harcamalarından muaf
tutulmaktadır; belediyelerden ayni yardım almaktadırlar; kimlik sahibi Suriyeli sığınmacılara
Kaymakamlıklar vasıtasıyla belli dönemlerde ayni ve nakdi yardım verilmektedir.
 Sakarya’da geçici olarak ikamet eden Suriyelilerin 379’u çocuk, 1185’i genç yetişkinlerden
oluşmaktadır. Yetkililerden elde edilen bilgilere göre cinsiyeti ve yaş grubu fark etmeksizin en
yaygın biçimde yaşanan ortak sorun sağlık personellerinin mevzuatsal bilgi eksiklikleri
yüzünden sağlık hizmetlerinden faydalanırken karşılaştıkları sorunlardır. Suriyelilerin yaş
aralıklarına ve cinsiyetlerine göre yaşadıkları sorunlar farklılaşmaktadır. Buna göre Suriyeli
çocuklar Türkçe eğitimi düzenli bir şekilde kurgulanmadığı için iletişim ve adaptasyon
sorunlarından en çok etkilenen dezavantajlı grubu oluşturmaktadır çünkü çocuklar geçici
olarak barındıkları illerde eğitim sistemine dâhil oldukları için yerel halkla en fazla temas
kuran grubu da oluşturmaktadır. Ayrıca, sığınmacıların ilköğretim ve lise kayıtlarında
personelin mevzuatsal bilgi eksikliği yüzünden de kayıtlar esnasında çeşitli sıkıntılar
yaşanmaktadır. Suriyeli erkekler ise aile geçimlerini sağlamakla yükümlü oldukları için çalışma
ortamında çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Çalışma izinleri olmayan bu grup illegal,
geçici ve güvencesiz işlerde çalışmaktadırlar.
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1.2.

GÖRELİ DURUM
 Sakarya, Doğu Marmara Bölgesi’nde Kocaeli’den sonra en
çok göç alan ildir.
 2013-2014 yılları arasındaki net göç hızı Doğu Marmara
Bölgesi’nin altındadır.

1.3.

EĞİLİM
 Sakarya’nın net göç hızı 2009-2010 yılları arasında
düşmüş; 2010-2011 kriz döneminde tekrar artmıştır.
2012-2014 arası artış eğilimi devam etmiştir.

1.4.

Bilinenin aksine,
gerçekleştirilen ilçe
görüşmelerinden elde edilen
bilgilere göre Sakarya’da
yaşayan Romanların
entegrasyon sorunları
Kocaeli’de yaşayanlara göre
daha fazladır. Sakarya’da
Roman entegrasyon sorunun
yaşandığı ilçeler Pamukova,
Geyve, Taraklı, Sapanca,
Akyazı, Erenler ve
Karasu’dur.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
 2009-2014 yılları arasındaki nüfus artış hızı değerlendirildiğinde, Sakarya’nın Serdivan
ilçesindeki ‰63,6’lık nüfus artışı oldukça dikkat çekicidir. Buna nazaran Kocaali ve
Taraklı’daki nüfus artış hızları ‰-20’lere kadar gerilemiştir.

EĞİTiM
Sorun: Okuma-yazma bilmeyen kadınların oranı, okuma-yazma bilmeyen erkeklerin oranının 5
katıdır.
Tablo 16. Okuma-Yazma Bilmeyen Kadın ve Erkek Oranı (%)

YIL

Bölge Kodu

Bölge Adı

TR422

Sakarya

TR

Türkiye

Okuma- yazma Okuma - yazma
Bilmeyen
Bilmeyen Erkek
Kadın Oranı
Oranı

%6,06

%1,11

%6,59

%1,34

2013

Kaynak: TÜİK, 2015

1.1.

MEVCUT DURUM
 Sakarya’da okuma-yazma bilmeyenlerin oranı %3,59; okuma-yazma bilmeyen erkeklerin
oranı %1,11; okuma-yazma bilmeyen kadın oranı %6,06’dır.
 Sakarya ortaöğretim okullaşma oranı %83,6; genel ortaöğretim okullaşma oranı %36,7;
mesleki eğitim okullaşma oranı %49,6’dır.
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1.2.

GÖRELİ DURUM

 Sakarya’da okuma-yazma bilmeyenlerin oranı Türkiye ortalamasının altındadır.
 Okuma-yazma bilmeyen kadınların oranı Türkiye ortalamasının altındadır.
 Sakarya genelinde okuma-yazma bilmeyen kadın oranı, okuma-yazma bilmeyen erkek
oranının yaklaşık 5 katıdır.
 2013-2014 okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları Türkiye ortalamasının üstündedir.
 Mesleki eğitimde derslik başına düşen öğrencinin en fazla olduğu il Sakarya’dır.

Tablo 17. Mesleki Eğitimde Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı (2013-2014)

Derslik/ Classroom
Türkiye/ Turkey

29

Doğu Marmara Bölgesi/ East Marmara Region

31

Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Yalova

32
36
26
22
26

Kaynak: MEB, 2014

1.3.

MEKANSAL DAĞILIM






Sakarya’da okur-yazar nüfus oranının en düşük olduğu ilçe ‘Taraklı’dır.
Kadın okuma-yazma oranının en düşük olduğu ilçe ‘Taraklı’dır.
Ortaokul ve lise okullaşma oranının en yüksek olduğu iki ilçe ‘Sapanca’ ve ‘Pamukova’dır.
İlkokul ve ortaokul derslik başına düşen öğrenci sayısı en fazla olduğu ilçe Adapazarı’dır (37
kişi).
 Liselerin de dâhil olduğu genel ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının en fazla
olduğu ilçe Hendek’tir (35 kişi).
 Mesleki Eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısının en fazla olduğu ilçe Akyazı’dır (68 kişi).
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SAĞLIK
Sorun: Sağlıkta insan kaynağı ve fiziksel kapasite sorunu vardır.

1.1.

MEVCUT DURUM
 Sakarya’da yüz bin kişi başına düşen uzman hekim 59,3; yüz bin kişi başına düşen yatak sayısı
184’tür.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 Yüz bin kişi başına düşen uzman hekim sayısı ve yüz bin kişi başına düşen yatak sayısı
Türkiye’nin genelinden azdır.
 Yüz bin kişi başına düşen uzman hekim ve sayısı, Doğu Marmara Bölgesi ortalamasından
düşüktür.

1.3.

EĞİLİM
 Yüz bin kişi başına düşen uzman hekim, pratisyen hekim, asistan hekim, diş hekimi, sağlık
memuru, hemşire, ebe ve yatak sayısı yükselme eğilimindedir.
 Sakarya’da kaba intihar hızı 2012-2013 yılları arası artış göstermiştir.

1.4.

MEKÂNSAL DAĞILIM
 Doğu Marmara Bölgesi’nde kişi başına düşen uzman hekim sayısının en az olduğu il
Sakarya’dır.
 Sakarya’da Karapürçek, Erenler, Söğütlü ve Taraklı’da uzman hekim bulunmamaktadır
(2012)
 Anne ölüm oranının en yüksek olduğu ilçe Pamukova’dır (2012).
 Bebek ölüm oranlarının en yüksek olduğu ilçeler Pamukova, Taraklı ve Karapürçek’tir (2012).

AİLE
 Sakarya’nın ortalama hane halkı büyüklüğü %3,7 ile Doğu Marmara Bölgesi’nin en yüksek
oranına sahiptir.
 2014 yılı TÜİK verilerine göre boşanma oranları ile Sakarya, Türkiye genelinde 30. sırada yer
almaktadır.
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GÜVENLİK VE ADALET
Sorun: Sakarya, çocuğa karşı işlenen suçlar1ın en fazla olduğu il özelliğini taşımaktadır.
 Sakarya’da hükümlüler çoğunlukla ‘yaralama’, ‘icra iflas kanuna muhalefet’ ve ‘hırsızlık’tan
ceza evine girmektedirler.
 TÜİK verilerine göre suç işleyen çocukların en çok ‘suça sürüklenme’ ve ‘mağdur’ olarak
güvenlik birimlerine getirildiği tespit edilmiştir. En fazla suçu 15-17 yaş arası çocuklar
işlemektedirler.
Tablo 18. Emniyet Birimlerine Mağdur Olarak Başvuran Çocuk Sayısı

YIL

2013

Kocaeli

Sakarya

Bolu

Düzce

Yalova

1186

2572

870

1042

496

Kaynak: İl Emniyet Müdürlükleri, 2013

İSTİHDAM
Sorun: İşsizlik oranı Türkiye ortalamasına yakın seyretmektedir.
1.1.

MEVCUT DURUM
 TÜİK’in 2013 verilerine göre işsizlik oranı %9,4; istihdam oranı %49,7’dir.

Tablo 19. Kursiyerlerin Sayısı

Kursa Katılan Sayısı
Kursa Katılma Oranı

Erkek
2.755
68,5%

Kadın
1.267
31,5%

Toplam
4.022
100,0%

Kaynak: İŞKUR, 2014

 İŞKUR’a kayıtlı işsizler incelendiğinde 2014 yılı verilerine göre Sakarya’da kayıtlı işsiz sayısı
33.360 kişidir. Kayıtlı işsizlerin %58,6’sı erkek, %41,4’ü kadındır. Sakarya Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü’nce ilde 2013 yılı Eylül ayı itibariyle 7.792 kişi işe yerleştirilmiştir. İlde
işe yerleştirme oranı %88,6’dır.
 Temininde güçlük çekme nedenleri ve meslekler arasındaki ilişki incelendiğinde ilk 20 meslek
içerisinde öne çıkan nedenler, %72,2 ile gerekli Mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman
bulunamaması ve %60,4 ile yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamamasıdır. Yeterli iş
1

Mağdur olan çocuklar cinsel taciz, zorla çalıştırma, şiddet gibi konularla emniyete müracaat etmektedirler.
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tecrübesine sahip eleman bulunamaması nedeni için işbaşı eğitim programlarının önemini
göstermektedir.
 Türkiye geneline baktığımızda ise Sakarya ile benzer bir durum olduğu, çalışanların %36’sı
imalat sektöründe,%16’sı toptan ve perakende ticaret sektöründe ve %12’si de inşaat
sektöründe yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’deki toplam çalışanların %1,1’i Sakarya ilinde
istihdam edilmektedir.
 Cinsiyete göre toplam çalışanların sektörel dağılımına bakıldığında ise, imalat sektörü Türkiye
toplamında olduğu gibi, hem erkeklerin hem de kadınların en fazla çalıştığı sektördür.
Erkeklerin %58,6’sı, kadınların %53,7’si imalat sektöründe çalışmaktadır. Hem erkeklerin
hem de kadınların en fazla çalıştığı ikinci sektör toptan ve perakende ticaret sektörüdür. Bu
sektör de erkeklerin %12,7’si, kadınların %12,6’sı istihdam edilmektedir. Erkeklerin en fazla
çalıştığı üçüncü sektör %9,4’lük oranla inşaat iken kadınların ise %8’lik oranla insan sağlığı ve
sosyal hizmet faaliyetleri sektörüdür.
 2014 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle İŞKUR tarafından açılan kurs sayısı 318‘dir. Açılan
kursların %20,1’i istihdam garantili işgücü yetiştirme kursudur. İstihdam garantili kurslara,
toplam kurs katılımcılarının %27,8’i olan 1.119 kişi katılmıştır. Sakarya ilinde kursa
katılanların %31,5’ i kadın iken, %68,5’i erkektir.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 Doğu Marmara Bölgesi, göç alan bir bölge olması, %81 gibi yüksek şehirleşme oranı, Kocaeli
ve Sakarya gibi iki lokomotif büyükşehrin bölgede yer almasının doğal sonucu olarak, işsizlik
oranı Türkiye ortalamasına yakın seyretmektedir.
 Sakarya İlinde 2013 yılında %54,8 olan İşgücüne Katılım Oranı ile %50,8 olan Türkiye
ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. İstihdam oranı ise %49,7 ile %45,9 olan Türkiye
ortalamasının üstündedir. 2013 yılı sonuçlarına göre Sakarya ilinde gerek işgücüne katılım
oranı gerekse istihdam oranı Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşmiştir. Sakarya ilindeki
işsizlik oranı ile Türkiye geneli işsizlik oranı arasında ise önemli bir fark bulunmamaktadır.

1.3.

EĞİLİM
 2009 yılında %15 ile Türkiye ortalamasının 1 puan üzerinde olan işsizlik oranı, 2014 yılında bu
oran %10’a gerileyerek Türkiye ortalamasına %0,01 farkla yaklaşık olarak eşit değere
ulaşmıştır. Sakarya’da 2014 yılı 15+ yaş nüfusta istihdam oranı %3,5 farkla ülke ortalamasının
üzerindedir. 2013 yılı verilerine göre; il bazında mevcut işgücü piyasası temel değişkenler
itibariyle ele alındığında Sakarya ilinde işsizlik oranının Türkiye geneline göre daha düşük
olduğu görülmektedir. İşsizlik oranı 2013 yılı itibariyle Türkiye genelinde %9,7 iken, Sakarya
ilinde %9,4’dir.
 2014 yılı (Ağustos ayı sonu itibariyle) verilerine göre Çalışma ve İş Kurumu Sakarya İl
Müdürlüğü’ne başvuran kişi sayısı 33.360 kişi olup, başvuranların 19.553’ü erkek, 13.807’si
ise kadındır. Geçen yılın aynı dönemine göre başvuran sayısı %8,9 oranında artmıştır. Oransal
açıdan değerlendirildiğinde başvuranların %58,6’sı erkek, %41,4’ünün kadın olduğu
görülmektedir. Cinsiyetlere göre başvurulara bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre
kadınların başvuru oranın %5,1 kadar arttığı söylenebilir. Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl
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Müdürlüğü’nce ilde 2014 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 7.269 kişi işe yerleştirilmiştir. İlde
2014 yılında işe yerleştirme oranı %39,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2013 yılında
gerçekleşmiş olan %45,6 oranının altında kalmıştır.

Tablo 20. İşe Yerleştirme Sayı ve Oranları

KAMU
ÖZEL
TOPLAM

2013
231
14.635
14.866

2013 (%)
%59,2
%45,5
%45,6

2014
77
7.192
7.269

2014 (%)
47,8%
39,4%
39,5%

Kaynak: İŞKUR, 2013-2014

SOSYAL GÜVENLİK
 Doğu Marmara Bölgesi’nde tarımsal faaliyette bulunup ‘Kendi Namına ve Hesabına’ sigortalı
olarak çalışan en fazla kişinin olduğu il Sakarya’dır.
Tablo 21. 5510 Sayılı Kanunun 4-1/b Maddesi Kapsamındaki Aktif Sigortalıların Cinsiyet ve İllere Göre Dağılımı, 2013

Tarımsal faaliyette bulunanlar 2926S.K.

Bolu
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Düzce
Doğu Marmara
Türkiye

Kadın

Erkek

Toplam

1.060
422
2.118
426
1.069
5.095
136.645

3.832
2.939
11.666
1.335
4.728
24.500
791.809

4.892
3.361
13.784
1.761
5.797
29.595
928.454

Kaynak: SGK, 2015

GELİR DAĞILIMI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
 Sakarya’da kadınların günlük kazancı 46,25 TL ilen erkeklerin kazancı 60,47 TL’dir.
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KÜLTÜR
 Adapazarı’nın mahallelerine, caddelerine ve sokaklarına adını veren meslekler şehrin iktisadi
ve etnik yapısını da oluşturuyor. Bu hali Adapazarı’nı meslekî örgütlenmeler yoluyla
kurulmuş, dünyadaki tek şehir örneği haline getirmiştir. 19. yüzyılda meydana gelen Endüstri
Devrimiyle birlikte yok olmaya başlayan halk mimarisi; yaratıldığı çağın ve çevrenin sunduğu
teknik, malzeme ve bilgi birikimi ile halkın ihtiyaçlarına göre şekillenip biçimlenen; yaratıcısı
olan toplumun yaşam tarzını, toplumsal ilişkilerini, üretim ve tüketim biçimlerini, inanış ve
geleneklerini en yalın biçimde ortaya koyan kültürel bir olgudur. Akademik olarak
tanımlanabilecek bir eğitim sisteminden ya da yazılı kaynaklardan beslenmeyen bu olgunun
oluşumunda en önemli unsur olarak karşımıza çıkan tecrübe ve bilgi birikimi babadan oğula
usta-çırak ilişkisi içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılmakta, bu da mimariye anonim bir çehre
kazandırmaktadır. Yörede halk oyunlarının müzikleri, usta-çırak ilişkisi ile kuşaktan kuşağa
aktarılmaktadır. Dolayısıyla Sakarya’da usta-çırak ilişkilerin dönüştürdüğü bir toplumsal yapı
vardır. Şehrin iktisadi yapısını şekillendiren meslek isimlerinin mahallelere verilmiştir
(Semerciler, Tığcılar, Pabuççular Mahallesi). Sakarya’nın yüzde 40’ı Manav Türkü; %60’ı da
Boşnak, Arnavut, Çerkez, Abaza, Gürcü, Laz, Kürt, Roman, Tatar, Pomaklar, Karadeniz, Balkan,
Rumeli göçmenlerinden oluşmaktadır.
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BOLU
NÜFUS ve GÖÇ
Sorun: Bolu’nun nüfusu yaşlanmaktadır.

1.1.

MEVCUT DURUM

 Bolu’nun 2009-2014 nüfus artış hızı ‰9,52’dir. 2014 toplam nüfusu ise 284.789’dir.
1.2.

GÖRELİ DURUM

 Doğu Marmara Bölgesi’nde 2009-2014 arası nüfus artış hızı en düşük olan il Bolu’dur. Bolu, Doğu
Marmara Bölgesi illeri içinde 65 yaş üstü en fazla yaşlı bağımlılık oranına sahip ildir (%45,9).
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 yılında açıkladığı doğurganlık oranlarına göre Bolu %1,66 ile
bölgede en düşük doğurganlık hızına sahip il olmuştur. Dolayısıyla Bolu’da yaşlılık ile ilgili sosyal
politikaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
1.3.

EĞİLİM

 TÜİK tarafından gerçekleştirilen nüfus projeksiyonlarına göre 2012-2018 yıllık nüfus artış hızı ‰
11,56; 2012-2023 yıllık nüfus artış hızı ‰11,26 olarak öngörülmüştür. Bu oranlar hem Türkiye’nin
hem Doğu Marmara Bölgesi’nin altındadır.
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1.4.

MEKANSAL F ARKLILAŞMA

Tablo 22. Bolu İlçe Nüfusları

200000
180000
160000
140000
120000
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20000
0
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30
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0
-10

‰

Kişi/ Person

Bolu İlçe Nüfusları/ Population of Bolu's Districts

-20
-30
-40

2014

Nüfus Artış Hızı (2009-2014)/ Growth Rate of Population(‰)

 Bolu’daki nüfus artış hızının ilçelerdeki dağılımı incelendiğinde ilçelerin nüfusundaki önemli
düşüşler oldukça dikkat çekicidir. TÜİK’in 2014 yılı istatistiklerine göre ilçelerden sadece Merkez
ve Göynük’te nüfus artışı kaydedilmiştir. Mengen ilçesindeki 2014 yılı ‰-40 olan nüfus artış hızı
en dikkat çekici olandır. Mengen’deki dramatik nüfus düşüşündeki en önemli etmenlerin iş
imkânlarının az, şehirleşmenin yetersiz, sağlık, eğitim gibi sosyal hizmetlerin kalitesinin düşük ve
sosyal donatı alanlarının olmaması sayılabilir. Bunun dışında Seben, Kıbrıscık ve Yeniçağa’da da
nüfus artış hızı eksi değerlerde seyretmektedir.
 Bolu, en fazla göçü 20-24 yaş grubu arasında yer alan genç nüfus içinden vermiştir.
 Yaşlı nüfus bağımlılık oranının en yüksek olduğu ilçe Seben; genç nüfus bağımlılık oranının en
yüksek olduğu ilçeler ise Göynük ve Gerede’dir.

EĞİTİM
Sorun: Okur-yazarlık oranları düşüktür.

1.1.

MEVCUT DURUM

 TÜİK’in 2013 yılı istatistiklerine göre okuma-yazma bilmeyen oranı %4,24; okuma-yazma
bilmeyen kadın oranı %6,98; okuma-yazma bilmeyen erkek oranı %1,45’tir.
 Bolu’nun ortaöğretim net okullaşma oranı %95,8; genel ortaöğretim okullaşma oranı %41,4;
mesleki eğitim okullaşma oranı %54,4’tür.
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1.2.

GÖRELİ DURUM
 Doğu Marmara Bölgesi’nde okur-yazar olmayan nüfus oranının en fazla olduğu il %4,24 ile
Bolu’dur.
 Bolu aynı zamanda bölge illeri içinde en düşük kadın okur-yazarlığına sahip ildir (%6,98).
Kadın okur-yazar sayısının en az olduğu ilçe Kıbrıscık’tır.
 Bolu, 2013-2014 yılları arası okul öncesi eğitim net okullaşma oranlarında hem Doğu
Marmara Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin üzerinde yer almaktadır. Bolu’nun eğitim
göstergelerinden dikkat çekici başka bir unsur ise ortaöğretim, genel ortaöğretim ve
mesleki/teknik ortaöğretimde okullaşma oranlarının Türkiye’nin ortalamasının üstünde
olmasıdır.

1.3.

EĞİLİM
 Bolu 2012 yılı okur-yazarlık oranı %97,11’den, 2014 yılında %93,37’e gerilemiştir.
 Yüksekokul mezunu nüfusun 22+ yaş nüfusa oranı %12,50’den %16,78’e çıkmıştır.
 Okur-yazar kadın nüfus oranı 2012’de %93,56 iken 2014’te %93,37’ye gerilemiştir.

SAĞLIK
Sorun: 5 yaş altı çocuk ölüm oranları, anne ölüm oranları ve bebek ölüm oranları bazı ilçelerde hala
yüksektir.
1.1.

MEVCUT DURUM
 Bolu’da yüz bin kişi başına düşen uzman hekim 122,8; yüz bin kişi başına düşen hastane yatak
sayısı 499’dur.

1.2.

GÖRELİ DURUM

Tablo 23. Kişi Başına Düşen Yatak Sayısı (2013)

Kişi Başına Düşen Yatak Sayısı
Türkiye

264

Doğu Marmara Bölgesi

238

Kocaeli

242

Sakarya

184

Düzce

192

Bolu

499

Yalova

174

Kaynak: TÜİK, 2014
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 Bolu’nun sağlıkla ilgili olan temel göstergeleri hem Türkiye’nin hem de Doğu Marmara
Bölgesi’nin üzerindedir.
 Bolu, yüz bin kişi başına düşen hastane yatak sayısının en fazla olduğu ildir, hatta bu oran
Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katıdır.
 Bolu’daki 2013 intihar oranları Türkiye ortalamasının üstündedir (%4,24).
1.3.

EĞİLİM
 Sağlıkla ilgili temel göstergeler iyileşme eğilimindedir.

1.4.

MEKÂNSAL DAĞILIM
 2012 sağlık göstergelerine göre 5 yaş altı çocuk ölüm oranının en yüksek olduğu ilçeler
Mudurnu ve Göynük’tür.
 Anne ölüm oranları Gerede’de oldukça yüksektir (yüz binde 224,70).
 Seben, Mudurnu ve Göynük’te bebek ölüm oranları yüksektir.

AİLE
 2014 yılı TÜİK verilerine göre boşanma oranları ile Bolu, Türkiye genelinde 36. bölgede ise
son sırada yer almaktadır.

GÜVENLİK VE ADALET
 Bolu’da 2013 yılında ceza infaz kurumlarına giren hükümlüler arasında en fazla yaygın olan
suç ‘yaralama’ ve ‘icra iflas kanuna muhalefet’tir.
 15-17 yaş grubu çocukların suç işleme nedenleri arasında en yaygın olan suç ‘mağduriyet’ ve
‘suça sürüklenme’dir ancak Doğu Marmara Bölgesi’ndeki çocuk suçlarının en az olduğu il
Bolu’dur.
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İSTİHDAM
Sorun: Bolu’nun 2013 işsizlik oranları önceki yıllara göre azalmışsa da, aktif sigortalılar ve bağımlı
nüfus oranı hesaplandığında toplamda yaklaşık 70.000 kişinin geçimini nasıl sağladığı
bilinmemektedir.
1.1.

MEVCUT DURUM
 İŞKUR’un gerçekleştirdiği İşgücü Piyasası Araştırması’na göre, araştırma yapılan işyerleri
sektörel açıdan incelenmiştir. Buna göre, 2014 yılında Bolu ilinde en fazla bulunan ilk üç
sektör sırası ve oranlarıyla, %25,4 ile imalat, %19,1 ile toptan ve perakende ticaret, % 16,4 ile
inşaat sektörlerinden oluştuğu görünmektedir.
 Araştırmaya göre, 2014 yılı temininde güçlük çekilen meslekler incelendiğinde ilk sırada %7,2
oranı ile garson (servis elemanı) mesleğinin yer aldığı görünmektedir. Üç vardiyalı sistem, iş
arayanların bu mesleği seçmesine engel olmakta, neticesinde de işverenlerin bu meslekte
personel bulmasında zorlanmasına neden olmaktadır. Şoförlük mesleğinde işverenlerin
eleman temininde güçlük çekmesi, işverenlerin araçlarını teslim edecekleri güvenilir personel
bulmakta zorlanmaları, iş arayanların bu meslekte taşıdıkları maddi anlamdaki sorumluluk ve
yine iş arayanların SRC (Yurt içi ve yurt dışı yük-yolcu taşıma belgesi) belgesine sahip
olmamalarıdır.

Tablo 24. İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerin Mesleklere Göre Dağılımı (2013-2014)

2013
MESLEK

2014
SAYI

MESLEK

SAYI

Beden İşçisi(Genel)

3.348

Beden İşçisi (Genel)

2.568

Beden İşçisi(Temizlik)

494

Beden İşçisi (Temizlik)

534

Büro Memuru(Genel)

458

Büro Memuru (Genel)

413

Satış Danışmanı

220

Satış Danışmanı

266

Ön Muhasebeci

187

Ön Muhasebeci

231

Sekreter

172

Şoförlük Yük Taşıma

181

Şoförlük Yük Taşıma

168

Sekreter

173

41

Orman İşçisi

158

Makineci (Dikiş)

161

Aşçı

130

Garson (Servis Elemanı)

153

Garson (Servis Elemanı)

130

Aşçı

134

Genel Toplam

9.328

Genel Toplam

9.227

Kaynak: İŞKUR, 2014

Tablo 25. Mesleklere Göre İşe Yerleştirme (2013-2014)

2013
MESLEK

2014
SAYI

MESLEK

SAYI

Beden İşçisi (Genel)

1.850

Beden İşçisi (Genel)

581

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı

624

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı

474

Metal Mamuller Montaj İşçisi

174

Metal Mamuller Montaj İşçisi

315

Garson (Servis Elemanı)

87

Metal Şekillendirici (Elle)

56

Kümes Bakım İşçisi

79

Satış Danışmanı

41

Makineci (Dikiş)

75

Konfeksiyon İşçisi

34

Canlı Piliç Kabul İşçisi

73

Garson (Servis Elemanı)

32

Beden İşçisi (Temizlik)

69

Makineci (Dikiş)

32

Bulaşıkçı (Stevard)

52

Şoför Yük Taşıma

24

Şoför-Yük Taşıma

48

Beden İşçisi (Temizlik)

20

Satış Danışmanı

46

Ön Muhasebeci

17

Reyon Görevlisi

36

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler

15

42

Et ve Et Ürünleri İşlemecisi

28

Kablo Gruplama İşçisi

15

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler

28

Temizlik Görevlisi

14

Oda Görevlisi-Turizm

27

Kablo Montaj İşçisi

14

Konfeksiyon İşçisi

26

Aşçı

13

Komi (Garson Yardımcısı)

25

Bulaşıkçı (Stevard)

13

NC/CNC Tezgâh Operatörü

24

Reyon Görevlisi

12

Ön Muhasebeci

23

Kasiyer

12

Kasiyer

23

Orman İşçisi

12

Genel Toplam

4.350

Genel Toplam

2.375

Kaynak: İŞKUR, 2014

Tablo 26. İŞKUR Kurslarına Katılan Kursiyerler ve Kurslar

Kurs Sayısı

Erkek

Kadın

TOPLAM

Çalışanların Mesleki Eğitimi

1

110

147

257

Girişimcilik Eğitim Programı

3

33

75

İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

56

79

291

370

Mesleki
Eğitim Kursu/İstihdam Garantisiz
UMEM Projesi/İEP

1

-

15

15

1

-

42

42

UMEM Projesi/MEK

5

24

119

143

Genel Toplam

67

255

647

902

42

Kaynak: İŞKUR, 2014

 Kurslara katılan kişilerin % 71,7’si kadınlardan oluşmaktadır.
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1.2.

GÖRELİ DURUM
 Sektörlere göre mevsimlik işçi çalıştıran işletmeler incelendiğinde Türkiye’de ilk sırada %22’lik
oranı ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü bulunmaktadır. İkinci sırada, %21’lik
oranı ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü, üçüncü sırada ise %17 ile inşaat
sektörü yer almaktadır. Bolu oranlarında %54,2 oranı ile inşaat sektörü ve %50 oranı ile
kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörleri dikkat çekmektedir.
 İŞKUR’un gerçekleştirdiği İşgücü Piyasası Araştırması’na göre, kadınların Bolu’da Türkiye
geneline göre daha fazla çalışma yaşamı içerisinde oldukları görünmektedir. Kadınlar ağırlıklı
olarak imalat sektöründe çalışmaktadır. İnsan Sağlığı, Sosyal Hizmetler ve Eğitim
sektörlerinde çalışan kadın sayısı bu sektörlerde çalışan erkek sayısından fazladır. Bilgi ve
iletişim, finans ve sigorta faaliyetleri ve su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme
faaliyetleri sektörlerinde kadın ve erkek çalışan sayıları birbirine çok yakındır. Meslek
gruplarında istihdam edilenlerin cinsiyet bazlı dağılımları incelendiğinde, bütün meslek
gruplarında erkek çalışan sayısı kadın çalışan sayısından yüksektir. Kadın çalışan oranının en
yüksek olduğu meslek grubu % 42,2 ile nitelik gerektirmeyen meslekler grubundadır. Erkek
çalışan oranının en yüksek olduğu meslek grubu ise nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri
çalışanları meslek grubudur. Araştırma kapsamında kadın ve erkeklerde ilk 10 meslek
arasında kadın istihdamının erkek istihdamına göre daha fazla olduğu meslekler ise şunlardır:
Konfeksiyon işçisi, temizlik görevlisi, makineci (dikiş), kasiyer, bulaşıkçı, muhasebeci, satış
danışmanı.

1.3.

EĞİLİM
 Bu sıralama, 2013 İşgücü Piyasası Araştırması ile kıyaslandığında, inşaat sektörünün 4 puanlık
artış ile sıralamada üçüncü sıraya yerleştiği görünmektedir. Buda Bolu ilinde, son bir yılda
inşaat sektöründeki işyeri sayısının arttığını göstermektedir. İnşaat sektöründeki artan iş yeri
sayısı mevsimlik olarak çalışanların sektörlerinde de değişikliğe yol açmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK
1.1. MEVCUT DURUM
 Bolu’da toplam aktif sigortalı sayısı 79.439’dur.
1.2. GÖRELİ DURUM
 SGK’dan elde edilen sosyal güvenlik göstergelerine göre, Bolu’da aktif çalışan kişi sayısı
Türkiye ortalamasının üstündedir (%28).
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DÜZCE
DEMOGRAFİ
Sorun: Düzce’nin nüfusu yaşlanmaktadır.
1.1. MEVCUT DURUM
 Düzce’nin 2009-2014 yılları arası nüfus artış hız ‰11,81’dir.
 TÜİK’in verilerine göre Düzce’nin yaş ortalaması, Türkiye’nin yaş ortalamasının 2 yaş
üstündedir.
1.2. GÖRELİ DURUM
 2009-2014 yılları nüfus artış hızı hem Türkiye ortalamasının hem de Doğu Marmara
Bölgesi’nin altındadır.
 Yaş ortalaması hem Türkiye’nin hem de Doğu Marmara Bölgesi oranlarının üzerindedir.
 Yığılca’daki genç ve yaşlı nüfus bağımlılık oranları, Düzce’deki ilçelerin hepsinden yüksektir.
1.3. EĞİLİM
 TÜİK tarafından gerçekleştirilen nüfus projeksiyonları incelendiğinde Düzce’nin 2023
nüfusunun 389.906 olacağı hesaplanmıştır.
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1.4. MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA

Tablo 27. Düzce İlçe Nüfusları (2009-2014)

Düzce İlçe Nüfusları/ Population of Düzce's Districts
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Nüfus Artış Hızı (2009-2014)/ Growth Rate of Population(‰)

 Yığılca hem genç hem de yaşlı nüfus bağımlılık oranları yüksektir.
 Düzce’nin ilçe nüfusları incelendiğinde 2014 yılında gerçekleşen en dramatik nüfus azalışının
Yığılca’da olduğu görülmektedir (‰ -27,9).
 Yığılca, Gölyaka ve Akçakoca’nın 2014 nüfus artış hızı Düzce’nin tüm ilçelerinden düşüktür.
 Yığılca şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki payının en az olduğu ilçe özelliğini de
taşımaktadır.
 2009-2014 yılları arası nüfus artış hızının en düşük olduğu ilçeler Yığılca, Gümüşova ve
Akçakoca’dır.

GÖÇ
Sorun: Düzce göç veren bir il konumundadır.
1.1.

MEVCUT DURUM
 Düzce’nin 2013-2014 yılları arası aldığı göç 11.980, verdiği göç ise 12.249’dur.
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‰

Kişi/ Person

10

1.2.

GÖRELİ DURUM
 2013-2014 yılları arası net göç hızı ‰-0,76 olan Düzce’nin bu oranı, Doğu Marmara
Bölgesi’ndeki tüm illerden daha düşüktür.

Tablo 28. Düzce Net Göç Hızı (2008-2014)

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Net Göç
Hızı

Doğu
Marmara

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Yalova

7,28
5,28
5,85
6,38
7,77
9,29

7,94
9,74
8,30
7,00
9,84
14,40

4,32
1,86
4,40
5,19
3,93
4,72

8,11
2,74
1,68
-0,42
3,02
-0,76

9,93
-0,19
4,20
12,38
2,60
0,70

10,10
-2,59
2,35
10,22
22,33
16,09

Kaynak: TÜİK, 2014

1.3.

EĞİLİM
 Düzce’nin 2013-2014 yılları arasında göç alma oranı eksi değerlere düşmüştür (binde -0,76)
ve bu değer 2008 yılından beri kayıt altına alınan en düşük değerdir. Bu verilere göre Düzce,
verdiği göç aldığı göçten fazla olan 53 il arasında yer almıştır. Bunda iş olanaklarındaki
daralmanın, dışarıdan gelen göçü doğrudan etkili olduğu yorumu yapılabilir. Düzce’nin
çevresinde yer alan Sakarya, Bolu ve Kocaeli aldığı göç verdiği göçten fazla olan iller arasında
yer almıştır. 1999 yılında yaşadığı depremlerin ardından çok göç veren Düzce, teşvik
kapsamında alınmasıyla yoğun göç almıştı. İllerin 2013-2014 yılları arası cinsiyet ve yaş
gruplarına göre verdiği göç incelendiğinde, Düzce’den en çok ayrılan nüfusun 25-35 yaş arası
genç nüfus olduğu ortaya koyulmuştur.

EĞİTİM
Sorun: Eğitim kalitesinde sorunlar vardır.
1.1.

MEVCUT DURUM
 TÜİK’in 2013 yılı verilerine göre Düzce’de okuma-yazma bilmeyenlerin oranı %4’tür. Okumayazma bilmeyen erkek oranı %1,28 iken, kadın oranı %6,71’dir.
 2013-2014 yılları arası okul öncesi okullaşma oranı 3-5 yaş için %30,9; 4-5 yaş için %40,3; 5
yaş için %45,5’tir.
 2013-2014 yılları arası ilköğretim okullaşma oranı %98,7; ilkokul okullaşma oranı %99,1;
ortaokul okullaşma oranı %96’dır; liselerin de dâhil olduğu genel ortaöğretim okullaşma oranı
%81,9’dir.
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1.2.

GÖRELİ DURUM
 Okul öncesi net okullaşma oranları Türkiye ortalamasının üstündedir.
 Düzce’de ilköğretim, ilkokul ve ortaokul okullaşma oranları Türkiye ortalamasından düşüktür.
 Liselerin dâhil olduğu genel ortaöğretim okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üstündedir.

Tablo 29. Düzce Okul Öncesi Okullaşma Oranları (%)

Okul Öncesi Brüt

Türkiye

3-5
4-5
5

Toplam
28,0
37,9
43,5

Erkek
28,6
38,8
45,4

Kadın
27,4
37,0
41,5

Toplam
27,7
37,5
42,5

Erkek
28,2
38,3
44,3

Kadın
27,2
36,6
40,7

Kocaeli

3-5
4-5
5

29,6
40,6
48,5

30,2
41,5
50,2

29,0
39,7
46,7

29,3
40,2
47,7

29,8
41,0
49,2

28,8
39,4
46,1

Sakarya

3-5
4-5
5

32,2
42,8
45,7

32,8
44,0
47,9

31,5
41,4
43,4

31,9
42,4
45,0

32,5
43,5
46,9

31,3
41,2
42,9

Düzce

3-5
4-5
5

31,1
40,7
46,2

31,6
41,1
48,0

30,6
40,2
44,3

30,9
40,3
45,5

31,3
40,7
47,2

30,5
39,9
43,8

Bolu

3-5
4-5
5

34,4
45,7
55,8

35,4
47,2
58,5

33,3
44,1
52,9

33,8
44,9
54,2

34,6
46,0
56,3

33,0
43,7
52,1

Yalova

Yaş

Okul Öncesi Net

3-5
4-5
5

34,0
45,1
53,6

34,5
46,4
56,5

33,5
43,9
50,6

33,7
44,6
52,5

34,1
45,7
55,2

33,3
43,5
49,9

Kaynak: MEB, 2014
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1.3.

EĞİLİM
 2012 yılında ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı en fazla Gümüşova’da iken
2014’te de bu durumda herhangi bir değişiklik kaydedilmemiştir.
 2012 yılında mesleki ve teknik eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 21 iken, 2014
yılında bu oran 162’ye ulaşmıştır.

1.4.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
 Ortaöğretim derslik başına düşen öğrenci sayısı en fazla Gümüşova’da (29)’dur.
 Mesleki ve teknik eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısının en fazla olduğu ilçe
‘Çilimli’dir (162 kişi).
 Düzce’de en az kadın okuma-yazma oranına sahip olan ilçe Yığılca’dır.

SAĞLIK
Sorun: Bebek ölüm oranlarının yüksek olduğu ilçeler vardır.
1.1.

MEVCUT DURUM
 Anne ölüm oranları sıfırdır.
 Bebek ölüm oranı ‰9,6’dır.
 Düzce’de bebek ölüm oranları Yığılca’da ‰10,60; Çilimli’de ‰8,10; Akçakoca’da ise ‰
7,10’dur.

1.2.

MEKÂNSAL DAĞILIM
 Düzce’de bebek ölüm oranlarının en fazla olduğu ilçe Yığılca, Çilimli ve Akçakoca’dır.

1.3.

EĞİLİM
 Yatak başına düşen kişi sayısı 2012 yılından beri artış eğilimindedir.
 Bahsi geçen ilçelerdeki bebek ölüm oranları 2012 yılından bu yana düşüş eğilimindedir.

AİLE
 2014 yılı TÜİK verilerine göre boşanma oranları ile Düzce, Türkiye genelinde 27. sırada yer
almaktadır.

49

GÜVENLİK VE ADALET
Sorun: Çocuk suçları ve çocuğa karşı işlenmiş suçlar artış trendi içindedir.

1.1.

MEVCUT DURUM
 2014 yılında İl Emniyet Müdürlüğü’ne geçen toplam 9000 olay meydana gelmiştir.
 Aile içi şiddet olayları, iş kazaları, kasten yaralama, intihara teşebbüs, trafik kazaları,
dolandırıcılık2 en çok gerçekleşen adli olaylar arasındadır.
 Güvenlik birimlerine ‘mağdur’, ‘suça sürüklenme’, ‘kayıp’ ve ‘evden kaçma’ nedenleriyle
getirilen çocuk sayısı artış trendi içindedir.
 Çocukların güvenlik birimlerine getirilmelerinin en önemli sebepleri arasında ‘mağdur’ ve
‘suça sürüklenme’ olayları en başta yer almaktadır.
 Çocukların en çok işlediği suçlar arasında ‘yaralama’ ve ‘hırsızlık’ vardır.

1.2.

EĞİLİM

Tablo 30. Düzce’de Gerçekleşen Adli Olay Sayıları (2010-2014)

2010
2011
2012
2013
2014

4870
5852
7804
8721
9000

Kaynak: Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, 2014

 Adli olay sayılarının artmasının nedenleri, ilin sanayileşmesiyle birlikte köyden ve civar
illerden göç alarak nüfusun artması, Düzce’nin bütün Anadolu’yu büyük merkezlere bağlayan
TEM Otoyolu güzergâhında bulunmasından dolayı suça meyilli kişilerin uğradıkları bir yer
haline gelmesi, gelir dağılımındaki dengesizliklerin artması, ticari ilişkilerden kaynaklanan
hukuki ihtilaflar, aile içi geçimsizlikten kaynaklanan boşanmalar, yetiştirme yurtlarına
yerleştirilen çocukların suça karışması sayılabilir.
 İl Emniyet’ten elde edilen verilere göre, 2014 yılında gerçekleşen hırsızlık olayları 2013 yılına
göre %-12 azalmıştır. Bunun nedeni emniyet ekiplerinin önleyici hizmetlere ağırlık vererek
yaptıkları çalışmalardır.

2

Dolandırıcılık olaylarındaki artışın başlıca sebebi telefonda kendisini savcı-polis-asker olarak tanıtan ve kendilerine sağlık
sigortası yapılacağı belirtilen kişilerin kredi kartı bilgileri alınması ve yaygınlaşan sosyal paylaşım sitelerini kullananların
kişisel bilgilerinin kullanılması gibi yöntemlerle gerçekleşmektedir.
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İSTİHDAM
Sorun: Düzce’de işsizlik oranı Türkiye ortalamasının altında olsa bile çalışma çağında ortalama
67.000 kişinin ne yaptığı bilinmemektedir.

1.1.

MEVCUT DURUM
 Düzce ilinde İşgücüne Katılma Oranı, Türkiye ortalamasının da hayli üstünde seyretmektedir.
Düzce, Ülkemizin iki büyük metropolünün ortasında bulunmasıyla stratejik konum açısından
önem arz etmektedir. Ulaşım kolaylıkları, limanlara ve gümrüklere yakınlığından dolayı son
dönemlerde; gerek genel destekler gerekse bölgesel ve sektörel desteklerinde etkisiyle
yatırımcıların tercih ettiği yerler arasında öncelikli hale gelmiştir. İlde gün geçtikçe artan
yatırımlarla birlikte İşsizlik Oranı da TR42 bölgesinde en düşük oran olan % 8,7’dir.
 Tarım İşçisi Çocuklar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2010 yılında yayınladıkları
verilere göre, Düzce en fazla mevsimlik tarım işçisi çeken şehirlerarasında yer almıştır. Gezici
mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin yoğun olarak görüldüğü ürünlerden birisi
‘fındık’tır. Herhangi bir resmi kurumun regülasyonuna tabii olmayan mevsimlik tarım işçileri
hayatlarını sözleşmesiz, sigortasız, güvencesiz bir biçimde. Mevsimlik tarım işçisi ailelilerin yıl
içindeki hareketliliğine bakıldığı zaman yaygın olarak Mart, Nisan ve Mayıs aylarında
evlerinden ayrıldıkları, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında evlerine döndükleri bilinmektedir.
Evden ayrılış tarihlerinin okulların açık olduğu döneme denk gelmesi ve dönüşlerin de okullar
açıldıktan sonra olması okul terk oranlarının yüksekliğinin önemli nedenlerinden birisidir.
Fındık toplama sezonunun başlamasıyla birlikte birçok mevsimlik işçi Diyarbakır, Şanlıurfa,
Mardin, Batman ve Hatay gibi birçok ilden fındık toplamak için Düzce’ye göç etmektedirler.
Yılın ortalama 6 ila 9 ayını tarımsal ürünlerin ekimi, çapası, ilaçlaması, sulaması ve hasadını
gerçekleştirerek kazanan bu gruba ‘toprak müteahhitleri’ de denmektedir. Mevsimlik işçiler
için tarım işçiliği tek gelir kaynağıdır ve aile bireylerinin hemen hemen hepsi göçe
katılmaktadırlar. Bazı aileler birkaç yıl evlerine geri dönmemekte ve bütün seneyi çadırlarda
geçirmektedirler.
Mevsimlik tarımda en önemli sorunlardan biri, yoksulluk döngüsü olgusudur. Çocuk işçilerin
ve ailesiyle beraber mevsimlik tarım göçüne katılan çocukların düzenli eğitimden mahrum
kalması, çocuklarında mevsimlik tarım işçisi olarak hayatlarına güvenceden uzak bir şekilde
devam etmelerine yol açmaktadır. Araştırmalar genellikle özellikle küçük yaştaki çocukların
okula kaydı bulunduğunu, ancak göç sürecinde çocukların kayıtlı oldukları okula devam
etmediklerini yansıtmaktadır. Çocuklar çoğu zaman okula kayıtlı olsalar dahi devam sorunu
yaşamaktadırlar. Çocukların okulu bırakma gerekçesi yasa gereği kayıtlara ölüm, kronik sağlık
sorunu, yurtdışına göç veya yaş haddinden ötürü biçiminde yansıtılmaktadır. Ayşe Gündüz
Hoşgör, Mevsimlik Tarım Göçündeki Çocukların Eğitim(sizlik) Görüntüsü adlı makalesinde, bu
durumu “gizli okul dışında kalma” olarak kavramsallaştırır. Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin
yaşam koşulları her açıdan çocukların sağlığını, güvenliğini ve gelişimini olumsuz yönde
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etkileyen şartları içermektedir. Bu sürecin içindeki çocuklar tarlada çalışmadıkları durumda
bile aileleri ile katıldıkları bu göç yolculuğundaki olumsuz koşullardan etkilenmektedirler.
Düzce’nin Çilimli ilçesindeki mevsimlik tarım işçilerinin konaklama alanlarında Çilimli
Kaymakamlığı’nın ve Hayata Destek Derneği’nin yaptığı ortak çalışmalarla ailelerin yaşam
koşullarını iyileştirmek için güneş panelleri, çamaşır yıkama ve kurutma bölümleri ve elektrik
şarj üniteleri yerleştirilmiştir. Ayrıca, Hayat Destek Derneği’nin mevsimlik tarım işçisi
ailelilerin geçici konaklama yerlerinde düzenlediği psiko-sosyal destek faaliyetleri içinde
çocukların kendilerini ifade etmelerine yönelik ‘İletişim Atölyeleri’; çocukları en temel hakları
konusunda bilgilendiren ‘Hak Atölyeleri’; geçici konaklama yerlerindeki hijyen sorununa
eğilerek çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan hijyen çalışmaları da
bulunmaktadır.

Tablo 31. Düzenlenen Kurs ve Katılımcı Sayısı

Kursiyer Sayısı
Kurs Sayısı
Erkek

Kadın

Toplam

Girişimcilik

3

48

30

78

İşbaşı eğitim programı/İEP

16

315

105

420

Mek/istihdam garantili kurs

7

26

191

217

Mek/istihdam garantisiz kurs

8

0

143

143

Mek / özel politika

1

0

15

16

Umem projesi/Mek

2

14

18

32

Genel Toplam

37

403

502

906

Kaynak: İŞKUR, 2014

 İŞKUR’un gerçekleştirdiği işgücü anketlerine göre, çalışan sayılarını sektörler kırılımı
incelendiğinde 26.269 kişi %64,3 oranla imalat sektöründe çalışmaktadır. Toptan ve
perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 3.919 kişi ile %9,6,
İnşaat sektörü 2.856 kişi ile %7, Ulaştırma ve depolama 1.741 kişi ile %4,3, İdari ve destek
hizmet faaliyetleri 1.280 kişi ile %3,1, Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1.265 kişi
ile %3,1, Bilgi ve iletişim 973 kişi ile %2,4, İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 636 kişi
ile %1,6 şeklinde dağılım göstermektedir.
 Kadın ve erkeklerin mesleklere göre dağılımına baktığımızda, en çok çalışılan meslekler
cinsiyetler arasında farklılık göstermektedir. En çok çalışılan mesleklerde erkek ve kadın
kırılımında 4 meslek ortaktır. Bu meslekler Proses İşçisi, Temizlik Görevlisi, Makineci (Dikiş),
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Satış Danışmanıdır. Erkeklerin en çok çalıştığı meslekler; Plastik Mamuller İmal İşçisi, Proses
İşçisi, Şoför-Yük Taşıma, Metal Mamuller Montaj İşçisi, Temizlik Görevlisi, Tır-Çekici
Şoförüdür.
 Bolu’da makinecilik, müşteri temsilciliği, brode makinesi operatörlüğü, servis elemanı, gaz
altı kaynakçısı, satış danışmanı, reçmeci, tuğla imal işçisi, proses işçisi, plastik doğramacı,
mobilya montaj işçisi, şoför-yük taşıma, mobilyacı ve aşçılık alanlarında çalışacak olan
kişilerin temininde güçlük çekilmektedir.
Tablo 32. Bazı Mesleklerin Temininde Güçlük Çekilmesinin Sebepleri

TGCM Sayısı
1.024

Bu meslekte işe başvuru yapılmaması
Gerekli Mesleki beceriye/
Niteliğe sahip eleman bulunamaması

1.511

Yeterli iş tecrübesine sahip
eleman bulunamaması
Çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesi

1.177

Oran
59,0%
87,0%

67,8%

217

12,5%

Önerilen ücretin az bulunması

205

11,8%

Vardiyalı çalışma olması

83

4,8%

İşyerine ulaşım zorluğu

53

3,1%

Çalışma sürelerinin uzunluğu

71

4,1%

1.737

100,0%

Toplam
Kaynak: İŞKUR, 2014

1.2.

GÖRELİ DURUM
 Düzce’nin 2013 yılındaki işsizlik oranı hem Doğu Marmara Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin
altındadır (%8,7).
 2013 yılı istihdam oranı hem Doğu Marmara Bölgesi hem de Türkiye’nin üzerindedir (%51,7).

1.3.

EĞİLİM
 İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayıları 2013 yılına oranla, 2014 yılında %4,7 artmıştır.
 Düzce’de aktif sigortalılar ve ortalama yaş bağımlılık oranları hesaplandığında çalışma çağında
olan 67.000 kişinin nasıl geçindiği bilinmemektedir.
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Tablo 33. İŞKUR’a Kayıtlı İşsiz Sayıları

2013

2014

Beden İşçisi (Genel)

Diğer Terziler Elbise
İmalat
İşçileri,
Dikişçiler,
Döşemeciler
Ve
İlgili İşçiler
Beden
(Temizlik)

1.957

Beden İşçisi (Genel)

Diğer
Terziler
Elbise
İmalat
İşçileri, Dikişçiler,
Döşemeciler Ve
İlgili İşçiler
Beden
İşçisi
(Temizlik)

599

1.942

641

İşçisi

554

Memuru

361

Makineci (Dikiş)

402

Makineci (Dikiş)

312

Proses İşçisi

361

Sekreter

274

Büro
(Genel)

Ön Muhasebeci

273

Ön Muhasebeci

281

Satış Danışmanı

262

Sekreter

261

Şoför-Yük Taşıma

243

Şoför-Yük Taşıma

257

Proses İşçisi

231

Satış Danışmanı

253

Çaycı

143

Yangın ilk Müdahale
işçisi

164

Kasiyer

136

Çaycı

157

Büro
(Genel)

54

Memuru

605

347

Muhasebeci

125

Kasiyer

131

Reyon Görevlisi

121

Temizlik Görevlisi

127

Garson(Servis
Elemanı)

115

Garson(Servis
Elemanı)

122

Aşçı Yardımcısı

102

Reyon Görevlisi

117

Temizlik Görevlisi

97

Muhasebeci

117

Bekçi

86

Konfeksiyon İşçisi

107

Orman İşçisi

86

Aşçı Yardımcısı

106

Pazarlamacı

81

Bulaşıkçı (Stevard)

Genel Toplam

11.101

Genel Toplam

96

11.658

Kaynak: İŞKUR, 2014

Düzce İŞKUR’a başvuru yapanların, mesleklere göre dağılımına baktığımızda; 2013 ve 2014 yılında en
çok başvuru yapılan 17 mesleğin aynı olduğu görülmektedir. Hatta en çok başvuru yapılan ilk 3
mesleğin aynı olduğu tabloda dikkat çekmektedir. Ortak olan meslekler Beden İşçisi (Genel), Diğer
Terziler Elbise İmalat İşçileri, Beden İşçisi (Temizlik),Büro Memuru(Genel),Makineci (Dikiş),Sekreter,
Ön Muhasebeci, Satış Danışmanı, Şoför-Yük Taşıma, Proses İşçisi, Çaycı, Kasiyer, Muhasebeci, Reyon
Görevlisi, Garson(Servis Elemanı), Aşçı Yardımcısı, Temizlik Görevlisidir.
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Şekil 8. İŞKUR İşe Yerleştirmeler
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 2009 yılından 2013’e gelindiğinde işe yerleştirmelerin 3,7 kat arttığı izlenmektedir.
 Mesleki eğitim faaliyetleri, hem aradığı nitelikteki eleman bulamayan işverenler hem de
herhangi bir mesleği ya da becerisi olmayan işsizler için İŞKUR’un önemli bir faaliyetidir.
İşgücü Piyasası Talep Araştırması sonuçları dikkate alınarak, temininde güçlük çekilen
mesleklere uyumlu kurslar açılmaya, projeler üretilmeye çalışılır. Katılımcı işsizlere bu
süreçte kurs harçlığı verilip, genel sağlık sigortaları ödenmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK
 Düzce Doğu Marmara Bölgesi’nde aktif sigortalı kadın çalışan oranının en düşük olduğu ildir
(%21).
 Aktif sigortalı çalışan kişi oranı (%26), Türkiye (%24) ortalamasının üstündedir.

GELİR DAĞILIMI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
 Düzce’de çalışan kadınların ortalama günlük kazancı (42,21 TL), bölgede çalışan erkeklerin
ortalama günlük kazancından düşüktür (54,63 TL).

56

KÜLTÜR
 Manavlar, muhacirler (Bulgar), Lazlar, Ordulular,
Çerkezler, Gürcüler ve Romanlar3 vardır.

3

Romanlar, Çilimli’de Demirciler Mahallesi’nde yaşamaktadırlar.
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Giresunlular, Trabzonlular, Ağrılılar,

YALOVA
DEMOGRAFİ
Sorun: Mevcut projeksiyonlara göre Yalova’nın nüfusu beklenenin üzerindedir.
1.1.

MEVCUT DURUM
 Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine
göre en fazla nüfus artışının 2013 yılında yaşandığı son beş yıllık dönemde Yalova ili nüfusu
23.983 artarak 2014 yılında toplam 226.514 kişi olmuştur. 2014 yılı verilerine göre Yalova,
Doğu Marmara Bölgesinin en düşük nüfuslu ilidir. Kocaeli’nin nüfusu Yalova nüfusunun 7,6
katı, Sakarya’nınki ise 4,1 katıdır.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 2009-2014 yılı karşılaştırmalı nüfus verilerine göre Yalova, Doğu Marmara Bölgesi’nde ‰
22,38’lik nüfus artış hızı ile Kocaeli’nin ardından ikinci sırada gelmektedir. Bu değer aynı
zamanda, hem bölgenin (‰19,62) hem de Türkiye’nin (‰13,67) nüfus artış hızının
üzerindedir.

1.3.

EĞİLİM
 2009-2014 döneminde genel itibari ile ilçe nüfuslarının tamamında artış yaşanmıştır.2014 yılı
verilerine göre tüm ilçelerde nüfusta genel bir artış eğilimi görülmektedir. Çiftlikköy (‰52),
Altınova (‰32) ve Merkez (‰29) nüfus artış hızlarının yüksek olması ile dikkat çekmektedir.
Bu ilçeler aynı zamanda ildeki sanayi yapılanmasının yoğunlaşma alanlarıdır. Merkez ilçenin
batısında yer alan Termal %22’lik nüfus artışı ile turizm sektörünün benzer şekilde hakim
olduğu Çınarcık (‰5) ve Armutlu (‰7) ilçelerine göre nüfus artışında farkı açmış
durumdadır. Merkez ilçeye yakınlığı tetikleyici bir unsur olarak değerlendirilebilir.
 2009 yılında 202.531 olan İl nüfusu geçen süre zarfında 2014 yılında 226.514 olarak
gerçekleşmiştir. TÜİK tarafından hazırlanan nüfus projeksiyonlarına göre Yalova nüfusunun
2018 yılında 228.716, 2023 yılında ise 241.081 olması öngörülmektedir. 2012-2023 dönemi
için öngörülen yıllık nüfus artış hızı ise ‰11.77’dir. Mevcut durumu projeksiyonlar ile
kıyasladığımızda Yalova’nın nüfus artış hızının beklenenin çok üzerinde gerçekleştiği ve 2018
yılı değerlerine yaklaşıldığı görülmektedir.
 2009-2014 dönemi için ortanca yaş değerlerine göre Yalova ili hem bölgenin hem de Türkiye
ortalamasının üzerinde konumlanmıştır. Yaşlı bağımlılık oranı (65+ Yaş) 2014 yılında 15,7
olan ilde, yine aynı yıl için genç bağımlılık oranı (0-14 Yaş) 28,6 olarak gerçekleşmiştir.

58

1.4.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
 İlde nüfusun mekânsal dağılımına bakıldığında, 2014 verileri ile toplam nüfusun %56,36’lik
kesimi İl merkezinde yerleşik bulunmaktadır. Tüm ilçe merkez nüfuslarında artış yaşanırken,
belde/köy nüfuslarında Armutlu, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde küçük ölçekli düşüşler
meydana gelmiştir.
 Aşağıda ilçe merkezlerindeki nüfus dağılımları ile belde/köy merkezlerindeki nüfus dağılımı
tablolar halinde verilmiştir. Tablolarda nüfus hareketlerinin ilçelere göre dağılımı ve nüfus
hareketlerinin nerelerde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

Tablo 34. İl/İlçe Merkezleri Nüfusu

İl/ilçe merkezleri
Karabük

2007

2014

Değişim

Merkez

105.159

113.277

0,077

Eflani

2.506

2.235

-0,108

Eskipazar

7.357

6.965

-0,053

Ovacık

819

621

-0,242

Safranbolu

38.334

43.975

0,147

Yenice

9.897

9.350

-0,055

Toplam

164.072

176.423

0,075

2007

2014

Değişim

15.499
17.487
2.577
12.915

19.742
19.489
2.528
14.213

27,38%
11,45%
-1,90%
10,05%

8.756
2.449
59.683

6.819
2.920
65.711

-22,12%
19,23%
10,10%

Tablo 35. Belde/Köy Nüfusları

Belde/Köyler
Karabük
Merkez
Eflani
Eskipazar
Ovacık
Safranbolu
Yenice
Toplam

1.5.

ÇÖZÜM İÇİN KULLANILABİLECEK POTANSİYEL ARAÇLAR
 İlçe merkezlerindeki nüfus hareketlerine bakıldığında nüfusun %67,12’si merkez ilçede
yerleşik vaziyettedir. İlin sanayi yoğunlaşmasını temsil eden Çiftlikköy ilçesi nüfus
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değerlerine göre yapılan sıralamada ikinci sırada gelmekte ve ilçe merkez nüfuslarının
%15,92’sini barındırmaktadır. Nüfustaki yüksek yoğunlaşma ulaşım başta olmak üzere alt
yapı kaynaklı sorunları beraberinde getirmektedir.
 Hâlihazırda devam eden yol ve köprü çalışmaları şehir içi trafiği olumsuz etkileyen İzmitBursa arası araç trafiğinin ulaşım üzerindeki yükünü hafifletecektir. Diğer yandan,
Armutlu’nun merkez ile ulaşım bağlarının güçlendirilmesi adına çalışmalara hız verilmesi
gerekmektedir. Armutlu İlçesinin merkezden uzak yapısı ve ilçeye karayolu ulaşımının
yetersiz olması nüfus artış hızının kesen bir unsurdur. Devam eden tünel çalışmalarının
tamamlanması ile artan erişilebilirlik ilçeye nüfus akışını kolaylaştıracaktır. Çiftlikköy
ilçesinde devam eden organize sanayi bölgesi çalışmaları ve Altınova’ya bağlanan Körfez
Geçiş Köprüsü bu ilçelerde nüfus artışını tetikleyecektir. Diğer yandan, Yalova
Üniversitesi kampüsünün merkez ilçede konuşlanması ve Termal ile Armutlu ilçelerinde
hızla devam eden turizm yatırımları gelecekte bölgeye yeni nüfusu çeken cazibe alanları
olacaktır. Nüfus artışını tetikleyecek pek çok ulaşım, turizm ve eğitim yatırımlarının
faaliyete geçmesi ile Yalova ilinde ciddi bir nüfus artışı beklenmektedir. Ancak ilin, altyapı
ve konut imkânları açısından bu artışa ne kadar hazır olduğu bir soru işaretidir. Acil
planlama tedbirlerinin alınması ve ilin geleceğinin hangi yönde gelişeceğinin tespit
edilmesi gerekmektedir.

GÖÇ
Sorun: Göçle gelen ve niteliksiz işgücü konumunda olan nüfusun istihdamı önem arz etmektedir.
1.1. MEVCUT DURUM
 Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
verilerine göre en fazla nüfus artışının 2013 yılında yaşandığı son beş yıllık dönemde
Yalova ili nüfusu 23.983 artarak 2014 yılında toplam 226.514 kişi olmuştur. Nüfus yapısı
büyük ölçüde Karadeniz, Kafkasya kökenli ve Balkan göçmeni vatandaşlardan
oluşmaktadır. Turizm sektörünün ve ilişkili olarak inşaat sektörünün geliştiği İlin batı
kesiminde yer alan ilçelerde (Armutlu, Çınarcık ve Termal) ise bahsi geçen sektörlerde
oluşan iş olanakları sebebiyle Doğu kökenli vatandaşlar nüfusu arttıran başlıca etkendir.
 TÜİK verilerine göre, 2008 yılından bu yana Yalova ilinin göç hızı bir tek 2009-2010
döneminde negatife düşmüş (‰ -2,59), nüfusta en yüksek artış ise ‰22,33 ile 20122013 döneminde yaşanmıştır. 2009-2010 döneminde nüfusta gerçekleşen azalmanın
ekonomik krizden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Ancak bu etki oldukça sınırlı
kalmıştır.
 Resmi rakamlarla Yalova’da 2.678 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır. Ancak, pratikte bu
sayısının 4.500-5.000 civarında olduğunu söylemek mümkündür. Bu nüfusun geneli
yoksullardan oluşmaktadır.
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1.2. GÖRELİ DURUM
 Yalova 2012-2014 nüfus artış hızı ile (‰22,38) Doğu Marmara Bölgesinde Kocaeli’den sonra
ikinci sırada gelmektedir.

1.4.

EĞİLİM NEDİR
 1999 Marmara depreminden önce adeta bir sayfiye kasabası görüntüsü arz eden Yalova,
daha çok zengin ve emekli kesim tarafından tercih edilen bir yer olma özelliğini
taşıyordu. Ancak depremin verdiği maddi zarar ve devamında halkta hâkim olan korku
özellikle bu kesimin ve bir kısım yerli halkın daha güvenli gördükleri alanlara göç etmesi
sonucunu doğurmuş ve ilin sosyal dokusu ciddi manada değişim geçirmiştir. Birinci
derece afet bölgesi içerisinde yer alması sebebiyle depremin ardından sosyal yardım
kapsamında sunulan bedava elektrik, su ve deprem konutları gibi imkânlar 1999-2004
yıllarını kapsayan değişim döneminde niteliksiz nüfusu bölgeye çekmiş ve Yalova ili adeta
İstanbul ve Bursa’nın arka mahallesine dönüşmüştür. Bu ilk göç dalgasında, nüfus
değişimini iç göç ile gelen nüfus şekillendirmiş ve özellikle Doğu illerinden göç alınmıştır.
İkinci değişim dönemi olarak nitelendirilebilecek göç ise dış göç ile gelen unsurların
güdümünde 2010-2014 aralığında gerçekleşmiş ve Irak ile Suriye’den sığınmacı olarak
gelen vatandaşlar kozmopolit bir yapı sergileyen İl nüfusunun çeşitlenmesini arttırmıştır.
Erişilebilirliğin gelecek dönemde artması çevre illerle etkileşimi kuvvetlendirerek
çeşitliliğin gelişmesine etki edecektir.

1.5.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
 Doğu kökenli vatandaşların Yalova’nın batısında yer alan Termal, Çınarcık ve Armutlu
ilçelerinde turizm ve inşaat sektörlerinde istihdam edilme amacıyla yoğunlaştıkları
görülmektedir. Yine bu ilçelerde, İstanbul ilinin baskısı yoğun şekilde hissedilmekte ve
özellikle emekli kesim tarafından tercih edilmektedir. Merkez, Altınova ve Çiftlikköy’de
Kafkas kökenli ve balkan göçmeni vatandaşlardan oluşan bir yapı hakimdir. Termal
ilçesinde yoğun Gürcü nüfus nedeniyle Karadeniz kültürü ağır basmaktadır.
 Dış göç açısından Irak ve Suriye etkin unsurları öne plana çıkmaktadır. Suriyeliler özellikle
Merkez ilçe ve Çınarcık bölgelerinde yoğunluk göstermekte olup sosyal doku içerisinde
belirgin vaziyettedir. Diğer ilçelerde ise hazır istihdam imkânları çerçevesinde yerleşik
vaziyete geçmiş bulunmaktadırlar.

1.6.

ÇÖZÜM İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR
 Bahsi geçen hâkim göç dalgaları, ilin sosyo-ekonomik yapısını şekillendirmiş ve ilde
ortaya çıkan sosyal sorunların temel kaynağı olmuştur. Diğer yandan, sanayi yapısının
gelişmemiş olması sebebiyle istihdam imkânlarının özellikle nitelikli alanlar açısından
yetersiz olduğu ilde, göç ile gelen nüfusta niteliksiz istihdam unsurları ön plana
çıkmaktadır.
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 İlde yaşanan sosyal sorunların %70’i göç eden nüfusla beraber ortaya çıkmaktadır. Adli
vaka sayısındaki artışta Suriye’den göç ile gelen ve geneli yoksul olan nüfus oldukça
etkilidir. Yine sosyal yardımların %80-85’i göçle gelen nüfusa yönelik
gerçekleştirilmektedir. Dış göçle gelenler arka mahallelerde ve Çınarcık ilçesinde
yoğunlaşmakta, ancak son göç dalgası ile gelen Suriyelilerin farklı olarak merkezde
bulunan Gazipaşa Caddesi, Bahçelievler mahallesi, Özden ve Kâzımkarabekir
mahallelerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir.
 Özellikle son dönemde dış göçle gelen Suriyeli nüfusta entegrasyon problemleri göze
çarpmakta ve geneli yoksul olan nüfusun barınma, yemek, eğitim ve temizlik gibi pek çok
alanda sorun yaşadığı gözlenmektedir. Suça karışma eğilimi gösteren bu nüfusun sosyal
entegrasyonunun sağlanması adına acil tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Yalova gibi küçük yerlerde yoğun etkileşim sebebiyle sosyal problemlerin patlama
ihtimali yükselmektedir.
 İlde oluşacak yeni istihdam alanları niteliksiz olarak değerlendirilebilecek Suriyeli
nüfusun sosyal entegrasyon problemlerinin giderilmesine etkin çözüm olabilecektir.
Yalova halkı tarafından tercih edilmeyen niteliksiz iş sahalarının bu nüfus ile ikamesi
mümkündür.
 Çiftlikköy ve Merkez ilçelerinde yatırım sürecinde olan ve kısa vadede faaliyete geçmesi
beklenen 5 adet organize sanayi bölgesi, (Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB, Çiçekçilik
Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Gemi İhtisas OSB, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB, Yalova
Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünler İleri Teknoloji Malzemeleri İhtisas Islah OSB) ile
Körfez Geçiş Köprüsü, 2008 yılında faaliyete başlayan ve öğrenci sayısı hızla artan Yalova
Üniversitesi, Armutlu ve Termal ilçelerinde devam eden konaklama tesisi yatırımları ile
tahsisi beklenen Turizm Merkezleri gelecek dönemde Yalova ilinin göç hızı ve yapısını
şekillendiren başlıca unsurlar olacaktır.

EĞİTİM
Sorun: Mesleki eğitime talep yetersizdir.
1.1. MEVCUT DURUM
 Yalova ili eğitim sektörünü genel olarak değerlendirdiğimizde öğrencilerinin ulusal
sınavlarda gösterdiği yüksek başarı ile adını duyurmuştur. TÜİK tarafından yayınlanan
2013 verilerine göre, Yalova ili %97,55’lik okuma yazma bilen oranı (6+) ile hem bölgenin
hem de Türkiye ortalamasının üzerinde bir performansa sahiptir. Okuma yazma bilme
oranı erkeklerde %99,2 ve kadınlarda %95,9 ile yine bölge ve Türkiye ortalamalarını
geçmektedir.
 Okullaşma oranlarında 2013-2014 dönemi için ilkokul hariç olmak üzere İl Türkiye
ortalamasını aşmaktadır. İlkokul-ortaokul-lise kademelenmesinde ülke geneline benzer
şekilde okullaşma oranı düşmektedir. Erkek ve kadın okullaşma oranlarında göze çarpan
ciddi bir fark bulunmamakta, 0,5-1 puan aralığında oynamalar gerçekleşmektedir.
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1.2. GÖRELİ DURUM
 Okuma yazma bilmeyen (+15) oranlarında Termal ilçesi %2,1 ile en düşük orana sahipken
Altnova ilçesinde bu değerin %3,9 olduğu görülmektedir. Altınova ilçesinin değeri Yalova
ortalamasının oldukça üzerindedir. İlde, yüksekokul veya fakülte mezunları sanayinin
bulunduğu Merkez, Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. İlin yüksek lisans
veya fakülte mezunu ile yüksek lisans mezunu oranları bölge ve ülke ortalamasının
üzerindedir. Öğretmen başına öğrenci sayısı Türkiye sıralamasında Yalova ili 2013-2014
döneminde 40. sırada yer almaktadır.
1.3.

EĞİLİM
 Armutlu ve Termal ilçelerinde genel ortaöğretimde eğitim yapılmaması yönündeki eğilim
devam etmektedir.
 Çınarcık ve Termal’de mesleki ve teknik eğitim yapılmaması yönündeki eğilim devam
etmektedir.

1.4.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
 İlde sadece ilkokul döneminde okul başına düşen öğrenci sayısı ülke ortalamasının
üzerinde kalmıştır.
 Armutlu ve Termal ilçelerinde genel ortaöğretim derslik başına düşen öğrenci sayısı
sıfırdır.4
 Çınarcık ve Termal’de mesleki ve teknik eğitimde derslik başında düşen öğrenci sayısı
sıfırdır.

1.5.

ÇÖZÜM İÇİN KULLANILABİLECEK POTANSİYEL ARAÇLAR
 Mesleki ve teknik eğitimde ülke ortalamasını geçmesine rağmen bölgede geride
kalmakta ve son sırada bulunmaktadır. Kurumlar ile yapılan görüşmelerde mesleki
eğitimlere talebin yetersiz olduğu ve açılan eğitimlere katılımın düşük seviyelerde
gerçekleştiği bilgisi alınmıştır. Turizm, gemi inşa, kimya ve çiçekçilik gibi yüksek oranda
sektörel özelleşmenin bulunduğu ilde mesleki eğitime katılımın artırılması işsizlik
oranlarının yüksek olması ile dikkat çeken Yalova’da istihdam kapasitesinin
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Sektörel özelleşmeler mesleki eğitim açısından ilin
önündeki işsizlik probleminin çözülmesi adına bir fırsat olarak bulunmaktadır. Mesleki ve
teknik eğitimde kapasite arttırılarak ilde özelleşen sektörlere nitelikli personel
yetiştirilebilir. İlin eğitim seviyesinin ülke geneline göre iyi durumda olmasına rağmen
nitelikli iş sahalarının yetersizliği çalışma çağındaki eğitimli sınıfın il dışında iş imkânları
aramasına neden olmaktadır.

4

Armutlu ve Termal’de Ortaöğretim de Akademik Lise (Anadolu Lisesi) olmadığı için sıfır görünmektedir. Armutlu’da sadece
Armutlu Dr. Enver Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi bulunmaktadır ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne
bağlıdır.
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SAĞLIK
Sorun: Yüz bin kişi başına düşen uzman hekim sayısında Yalova ülke ortalamasının gerisinde
kalmaktadır.
1.1.

MEVCUT DURUM
 Yalova’da toplamda 267 uzman ve pratisyen hekim faaliyet göstermekte olup bunların
153 tanesi uzman hekimdir. 2012 yılı sağlık göstergelerine göre Merkez ilçe haricinde
anne ve bebek ölümleri yaşanmamaktadır.
 2014 yılı İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre İlde 3 Kamu, 2 Özel olmak üzere toplamda 5
hastane faal durumdadır.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 Yüz bin kişi başına düşen uzman hekim sayısı ve yüz bin kişi başına düşen toplam hastane
yatak sayısında Yalova hem bölge hem de ülke ortalamalarının gerisinde kalmaktadır.
Bölgede sadece Sakarya ili Yalova’nın gerisinde bulunmaktadır.

1.3.

EĞİLİM
 Genel eğilim açısından 2009-2013 döneminde özellikle en yüksek artış %53,6 ile yüz bin
kişi başına düşen sağlık memuru sayısında yaşanmıştır. Bu değeri sırasıyla, %39,2 ile yüz
bin kişi başına düşen toplam hastane yatak sayısı ve %30,7 ile yüz bin kişi başına düşen
uzman hekim sayısı takip etmektedir. En düşük artış, %4,8 ile yüz bin kişi başına düşen
pratisyen hekim sayısında yaşanmıştır.
 İlde yüz bin kişi başına düşen uzman hekim sayısı 2009-2014 döneminin tamamı için
sıfırdır.
 Aynı dönemde kaba intihar hızında olumlu değerlendirilebilecek iyileşmeler meydana
gelmiş ve 2009’da ‰6.00 olan değerinden 2013 yılında ‰2,34’e düşüş gerçekleşmiştir.
İntihar nedenleri arasında öne çıkan belirgin bir açıklama bulunmamaktadır.

1.4.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
 Kurum görüşmelerinde, Çınarcık ilçesinde faaliyete geçen hastane ile özellikle sağlık
memurları için yeni istihdam alanları oluşturulduğu ifade edilmiştir. Diğer yandan, kış
aylarında 13.000 yaz aylarında ise turizm sektöründeki hareketlilik nedeniyle 200.000
bine ulaşan ilçe nüfusunun ihtiyacını karşılayacak yeterli uzman hekim kapasitesinin
bulunmadığı belirtilmiştir.
 İlçede sadece pratisyen hekimlerin faaliyet gösterdiği, uzman hekimlerin ise sadece
belirli günlerde ilçeye uğradığı yine Armutlu’daki kurum görüşmelerinden çıkan bir diğer
olgudur. 2012 sağlık göstergelerinde Armutlu ve Termal ilçelerindeki uzman hekim sayısı
64












sıfırdır. Ancak, Armutlu ilçesinin merkeze olan uzaklığı ve karayolu altyapısı açısından
düşük erişilebilirliği özellikle acil vakalar açısından risk oluşturmaktadır. Yerleşik nüfusu
6-7 bin civarında olan Armutlu ilçesinde turizm sektörüne bağlı olarak bu değer kış
aylarında 15 bin, yaz aylarında (Temmuz ortası - Ağustos sonu) ise 70-80 bin civarına
çıkabilmektedir.
Armutlu ilçesinin beklenen nüfus artışına yönelik, altyapı ve sağlık başta olmak üzere pek
çok alanda yatırım ihtiyacı vardır. Turizm sebebiyle özellikle yaz aylarında yüksek nüfus
artışlarının yaşandığı Armutlu ve Çınarcık ilçelerinde uzman hekim ihtiyacının sürekli
olacak şekilde karşılanması gerekmektedir.
Yalova Merkez ilçesi anne ölüm oranları açısından Doğu Marmara Bölgesinde 6. sırada
yer almaktadır.
Bebek yoğun bakım ünitesi İle son 4 yıl içerisinde kazandırılmış olup çeşitli müdahale
alanlarında teknolojik alt yapı konusunda eksikliklerin olduğu bilinmektedir.
Dış göçle gelen Suriyelilerin yaşam koşulları sebebiyle hijyen sorunu sağlığı tehdit eder
niteliktedir ve aşılama olmaması durumunda salgın hastalık riski mevcuttur.
Armutlu ilçesinde sürekli uzman hekim istihdamı sağlanmalı, Çınarcık ilçesinde ise uzman
hekim kapasitesi artırılmalıdır.
Çınarcık ilçesinde 2012 yılında sıfır olan ambulans ve mevcut yatak sayısı ihtiyacı yeni
açılan hastane ile büyük ölçüde giderilmiştir.
Merkez ilçede 400 yataklı devlet hastanesi inşaatına yönelik çalışmalar devam etmekte
olup henüz planlama aşamasındadır.
2015 yılı içerisinde yine Merkez ilçede acil çağrı merkezinin tam kapasite ile faaliyete
geçmesi beklenmektedir.
Yaz dönemlerinde ciddi nüfus artışlarının gerçekleştiği turizmin hakim sektör olduğu
Armutlu, Çınarcık ve Termal ilçelerinde acil müdahale alt yapısının geliştirilmesi amacıyla
uzman hekim ihtiyacı söz konusudur. Özellikle ulaşım açısından erişilebilirliği zayıf olan
Armutlu’da yapılacak iyileştirmeler aciliyet taşımaktadır.

AİLE
Sorun: Parçalanmış aile sayısı artmaktadır.
1.1.

MEVCUT DURUM
 Son 2 yılda evlenen 100 çiftin 78’inin boşanmıştır. Aile parçalanması sebebiyle çocuk
yoksulluğu ve yoksunluğu beraberinde pek çok sosyal ve ekonomik problemi de
getirmektedir. Kadına yönelik şiddet sıklıkla karşılaşılan toplumsal sorunlar arasında yer
almakta ve ikinci sırada gelmektedir. Aile mahkemelerine yansımış 1.200 vaka
mevcuttur.
 Geçimsizlik %94 oran ile boşanma nedenleri arasında ilk sırada gelmektedir.
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1.2.

GÖRELİ DURUM
 2014 yılı TÜİK verilerine göre boşanma oranları ile Yalova, Türkiye genelinde dördüncü
sırada yer almaktadır.
 Boşanmanın toplumsal sorunlar içerisinde ilk sırada yer aldığı Yalova oransal sıralamada
Bölgede de en yüksek orana sahip.

1.3.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
 Artan nüfus ile beraber boşanma olaylarının en yoğun olduğu yer Yalova’nın Merkez
ilçesidir.

GÜVENLİK VE ADALET
Sorun: Çocuklarda uyuşturucu madde kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.

1.1.

MEVCUT DURUM
 Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden temin edilen 2014 yılı istatistiklerine göre mala karşı
olan suçlardan en yaygın suç türü ‘hırsızlık’; şahsa karşı işlenen suçlardan en yaygın suç
türü ise ‘kasten yaralama’dır. Çocuklar emniyet birimlerine en çok ‘suç işlediği şüphesi’
ve ‘suç mağduru’ olarak getirilmektedirler.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 Yalova, Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan illere göre çocuk suçlarında en son sıralarda
yer almaktadır. Dolayısıyla mağdur ve suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine
getirilen çocukların sayısı diğer illerden daha azdır.

1.3.

EĞİLİM
 İşlenen suçlar yıllar bazında kıyaslandığında hem mala karşı hem de şahsa karşı işlenen
suçlarda bir artış olduğu söylenebilir. Bunun dışında, hem suç işlediği gerekçesiyle hem
de suç mağduru olarak getirilen çocuk sayısında da bir artış eğilimi vardır.
 Madde bağımlılığı vakaları dikkat çeken sosyal sorunlar arasında yer almaktadır. Yaklaşık
her beş çocuktan birinin uyuşturucu madde tecrübesine sahip olduğunu söylemek
mümkündür ve artış yönünde bir eğilim sergilemektedir.

1.4.

MEKÂNSAL F ARKLILAŞMA
 Yalova ili Çınarcık ilçesinde sosyal sorun olarak nitelendirilebilecek durumlarla
karşılaşılma sıklığı açısından madde bağımlığı ilk sırada, Özellikle yaz aylarında, İstanbul
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başta olmak üzere problemli genç nüfus Çınarcık ilçesinde toplanmaktadır. Yine bu
dönemde, ilçenin önemli sosyal sorunları arasında yer alan uyuşturucu madde
kullanımında ciddi artışlar görülmektedir. Kurum görüşmelerinde yazlıkçı nüfusun madde
bağımlılığında etkili olduğu belirtilmiştir. Yazlıkçı nüfusun önemli bir kesimi İstanbul’da
yaşayan hanelerden oluşmaktadır.
 Çınarcık özelinde hem kadına hem de çocuğa yönelik şiddet vakalarına rastlanmaktadır.
Yalova merkezde sıklıkla karşılaşılan şiddet vakaları yaz aylarında artma eğilimindedir.
Yalova merkezde bulunan Muş Mahallesi’nde ensest ilişki vakaları görülebilmektedir.
1.5.

ÇÖZÜM İÇİN KULLANILABİLECEK TEMEL ARAÇLAR
 İlde yaşanan sosyal sorunların %70’i göç eden nüfusla beraber gelmektedir. Vaka
sayısındaki artışta Suriye’den göç ile gelen ve geneli yoksul olan nüfus oldukça etkilidir.
 Yabancı yoksulluğu beraberinde pek çok problemi tetiklemektedir. Kolay para kazanma
yöntemi olarak fuhuş ve kadın pazarlama tercih edilmekte ve bu durum, aile yapısını da
olumsuz etkileyerek hâlihazırda boşanma vakalarının yüksek olduğu il için bir tehdit
unsuru oluşturmaktadır. İlerleyen dönemde ani şiddet patlamaları, fuhuş, ergen kızların
kendinden yaşça büyük insanlara pazarlanması gibi olaylar, daha büyük ve sık rastlanan
problemler haline gelebilir.
 Suriyeliler özellikle dil ve kültür uyuşmazlığı sorunu ile karşı karşıyadır. Bu sebeple,
toplumsal kaynaşmasının kısa vadede gerçekleşmesi kolay görünmemektedir. Bu durum,
göçle gelen nüfusun daha kapalı bir toplum yapısına bürünmesine neden olmaktadır.
Eğitim sorunu – çocukların okula gidememesi – toplum geleceği açısından sorun
oluşturmaktadır.
 Çalışma izni ve vatandaş numarası olmayan Suriyelilerin istihdam edilmesinde
karşılaşılan güçlükler para kazanma amacıyla yasal olmayan yollara başvurmalarına
neden olmaktadır.
 İl müdürlüğü tarafından boşanma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar
yürütülmektedir. Boşanma öncesi, sırası ve sonrası farkındalık ve bilgilendirme
çalışmaları yürütülmekle beraber, personel kapasitesinin vaka boyutuna nazaran yetersiz
kalması çalışmaların etkinliğini azaltmaktadır.

İSTİHDAM
Sorun: Yalova’nın işsizlik oranı bölge ve Türkiye ortalamasının üzerindedir.

1.1.

MEVCUT DURUM
 Yalova ili mevcut işgücü piyasası temel değişkenlerine bakıldığında, Yalova ilindeki işsizlik
oranı 2013 yılı itibariyle %11’dir. İşsizlik oranının yüksek olmasına rağmen son beş yıllın
işsizlik rakamlarına bakıldığında Yalova’da işsizlik oranının azaldığı gözlenmektedir.
Yalova ili %52,7 olan İşgücüne katılım oranı ve %46,9 olan istihdam oranı ile Türkiye
ortalamasına yakındır.
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 İŞKUR İşgücü Piyasası Araştırma Raporu 2014’e göre çalışanların %74’ü erkek, %26’sı
kadındır. İşyeri başına düşen ortalama çalışan sayısı ise 32’dir. En fazla çalışanın olduğu
sektör imalattır.
 Yalova’da toplam çalışan için de erkeklerin ağırlıkta olduğu sektörler; Madencilik ve Taş
Ocakçılığı, İnşaat, Gayrimenkul Faaliyetleri iken, kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı
sektörler; İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, Finans ve Sigorta Faaliyetleri ve
Eğitim’dir.
 Sektörlere göre açık iş dağılımına bakıldığında; %47 ile İmalat birinci, %22,2 ile Toptan ve
Perakende Ticaret ikinci, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri %10,8 ile üçüncü
sıradadır. Yalova’da her 100 işyerinden 25’inde açık iş olduğu tespit edilmiş olup her 4
işyerinden 1’inin açık işi bulunduğu anlaşılmaktadır.
 Açık işler için yaklaşık olarak yüzde 37,3 oranında asgari bir eğitim düzeyi talep
edilmektedir. Açık işler için yüzde 18,1 lise ve dengi eğitimliler, yüzde 15,5 oranında lise
altı eğitimliler, yüzde 3,1 lise üstü eğitimliler, yüzde 0,6 oranında ise çıraklık eğitimi
alanlar talep edilmektedir.
 Yalova ilinde akraba-eş-dost kanalıyla eleman arama oldukça yaygındır. Açık iş olan
mesleklerin çoğunluğu akraba-eş-dost vasıtasıyla aranmaktadır.
 Sektörel olarak mevsimlik işçi çalıştıran işyeri sayısı ve oranları incelendiğinde, Yalova
genelinde mevsimlik işçi çalıştırma oranı %9,4’tür. Konaklama ve Yiyecek Hizmeti
Faaliyetleri mevsimlik işçilerin çalışma sahası olarak %2,8 oranıyla ilk sırada yer
almaktadır.
 Genç işsizliği başta olmak üzere işsizlik Yalova’da hâkim olan sorunlar arasında 3. sırada
gelmektedir. İşsizlik probleminin erkeklere nazaran kadınlarda daha yoğun yaşandığı
görülmektedir. Bu yine beraberinde erken yaşta evlenme, para kazanma amacıyla yasal
olmayan yollara başvurma gibi durumları getirmektedir.

1.2.

GÖRELİ DURUM
 TÜİK 2013 yılı işsizlik oranı değerlerine göre, Yalova %11 ile bölge (%9,8) ve Türkiye
(%9,7) ortalamasının üzerindedir.
 Yalova genelinde açık iş oranı%3,8 olarak hesaplanmıştır. Türkiye genelinde açık iş oranı
ise %2,7’dir.
 Ortalama günlük kazanç açısından kamu sektörü 88,04 TL ile 51,67 TL olan özel sektörün
oldukça ilerisindedir. Bu nedenle, ilde öncelikle kamudaki iş pozisyonlarının tercih
edilmesine neden olmaktadır. Bu durumun birincil sebebi ise, özel sektördeki istihdam
alanlarının niteliksiz sahada yoğunlaşması ve beden işçiliğinin en yoğun talep gören alan
olmasıdır.

1.3.

EĞİLİM
 Kayıtlı işsizler arasında beden işçisi mesleği 2013 yılında %16,1 ve 2014 yılında %13’lük
oran ile ilk sırada yer almaktadır. Kayıtlı işsizlerin mesleklere göre dağılımında son iki yılın
verileri karşılaştırıldığında kayıtlı işsiz profilinin değişmediği görülmektedir. Beden işçisi
mesleği oranının yüksek çıkması ise kayıtlı işsizlerin niteliksiz olarak iş aradıklarının bir
göstergesi konumundadır.
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Tablo 36.Mesleklere Göre Açık İş Sayısı, İlk Beş Meslek, 2013-2014

Meslekler

Açık İş Sayısı (2013)

Beden İşçisi (Genel)
Müşteri Hizmetleri Görevlisi

21,1%
8,3%

Garson (Servis Elemanı)

6,7%

Temizlik Görevlisi

6,6%

Satış Danışmanı

4,7%

Meslekler

Açık İş Sayısı (2014)

Beden İşçisi(Genel)

27,8%

Garson (ServisElemanı)

5,0%

Müşteri Hizmetleri Görevlisi

4,9%

Satış Danışmanı

4,4%

Temizlik Görevlisi

3,7%

Kaynak: İŞKUR, 2014

 Yalova ilinde 2013 ve 2014 yıllarında en fazla işe yerleştirme yapılan meslekler
karşılaştırıldığında Beden İşçisi(Genel)ilk sırada yer almaktadır. Diğer yandan aynı şekilde,
Yalova ili 2013 yılı ve 2014 yılı en fazla açık iş olan meslekler karşılaştırıldığında Beden
İşçisi (Genel)ilk sırada yer almaktadır. Mesleklere göre açık iş sayısı açısından İlk beş
mesleğe bakıldığında sıralama ve oranlar değişmiş olsa da meslekler 2013 ve 2014
senelerinde aynı kalmıştır.
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Şekil 9.Yalova İşgücüne Katılım ve İstihdam Oranları

Kaynak: İŞKUR, 2013

1.4. Mekânsal Farklılaşma
 Zorunlu sigortalıların faaliyet kollarına göre dağılımında ilk sırada 5.689 ile Diğer Ulaşım
Araçları İmalatı, ardından 4.495 ile Bina İnşaatı ve 3.958 ile Perakende Ticaret
gelmektedir.
 Tersanelerin Altınova ilçesinde yer alması sebebiyle, ulaşım araçları imalatında istihdam
edilen nüfus bu bölgede yoğunlaşmaktadır. Ancak, tersanelerde Yalova halkından ziyade
İstanbul ve Bursa’dan günübirlik gelen işçilerin istihdamı söz konusu olup sigortalı
sayısının önemli bir kısmı İl dışında ikamet etmektedir.
 Kurumlar ile yapılan görüşmelerde özellikle Armutlu, Çınarcık ve Termal ilçelerinde
yoğun bir şekilde devam eden turizm konaklama tesislerinin inşaatı sebebiyle bu
ilçelerde ilgili sektörde istihdam edilen çalışan sayısının sıralamada ilk üç içerisinde yer
aldığı vurgulanmıştır. Bu sebeple, bina inşaatında çalışanların Yalova’nın batısında yer
alan ilçelerde yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Perakende ticaret ile uğraşan meslek
erbabı ise ağırlıklı olarak Merkez’de faaliyet göstermektedir.
 Çiftlikköy ilçesi sürekli göç almakta olup bu durum hâlihazırda ilçede çok fazla iş alanı
olmaması sebebiyle işsiz sayısını artırmaktadır. Göç ile gelen nüfusun ağırlıklı eğitimsiz
kesimden oluşması ilçe genelinin eğitim seviyesinin düşmesine neden olmaktadır.

1.5.

ÇÖZÜM İÇİN KULLANILABİLECEK POTANSİYEL ARAÇLAR
 2013 yılında Yalova’da düzenlenen toplam 215 kursa 1042 kişi katılmıştır. Katılanların
%28’i erkek ve %72’si ise kadındır. 2014 Ocak-Ağustos döneminde 68 kurs düzenlenmiş
olup toplamda 254 kişi katılmıştır. 2014 yılı içinde düzenlenen kurslarda erkek oranı
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%37, kadınların oranı ise %63’tür. Düzenlenen kurslarda, kadın kursiyer sayısının
erkeklere göre daha fazla olduğu görülmektedir.
Genç işsizliği başta olmak üzere işsizlik Yalova’da hâkim olan sorunlar arasında 3. sırada
gelmektedir. İşsizlik probleminin erkeklere nazaran kadınlarda daha yoğun yaşandığı
görülmektedir. Bu yine beraberinde erken yaşta evlenme, para kazanma amacıyla yasal
olmayan yollara başvurma gibi durumları getirmektedir.
Genel istihdam olanaklarının zayıf olduğu ilde istihdam alanları daha çok niteliksiz vasıfta
sınıflandırılabilecek alanlarda mevcuttur. Bu sebeple İl, özellikle genç nüfus açısından
dışarıya göç vermekte ve genellikle nitelikli beyaz yaka personel kapasitesi İl dışına
göçerek istihdam imkânlarına ulaşma yolunu izlemektedir. Diğer yandan, mevcut iş
sahaları niteliksiz nüfusu İle çekmektedir.
Yeni istihdam alanları açılması ya da ildeki genç ve kadın girişimcilere yönelik destek
seçeneklerinin artırılarak kendi işlerini kurmaya yönlendirilmeleri istihdam sorunun
rahatlamasına imkân sağlayacaktır. Diğer yandan, kurumlarla yapılan görüşmelerden
elde bilgiler ışığında nitelikli işgücü seviyesinde olmamasına karşılık açık istihdam
alanlarında çalışmayı tercih etmeyen bir nüfus bulunmaktadır. Bu kesime yönelik
farkındalık oluşturma ve nitelik arttırma kapsamında çalışmalar yürütülebilir.
İlde nitelikli (beyaz yakaya yönelik) istihdam sahaları açılması adına fırsat olarak görülen
organize sanayi bölgesi çalışmalarına hız verilmesi önemlidir. Diğer yandan, ilde
gerçekleştirilecek kamu ve özel sektör yatırımlarında nitelikli istihdam kapasitesi yüksek
alanlara ağırlık verilmesi gerekmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK
1.1.

MEVCUT DURUM
 Nüfusun %96’sı sosyal güvenlik kapsamı altındadır. Toplam nüfusun %27,91’i aktif
sigortalıdır ve bu oran Türkiye ortalamasının üstündedir.

KONUT
 2014 yılı ADNKS sonuçlarına göre İl nüfusu Bolu ve Düzce’den düşük olan Yalova’nın
konut stokuna baktığımızda kullanma amacına göre tamamen veya kısmen biten yeni ve
ilave yapılarda bina sayısı 797 ile Düzce (644) ve Bolu’dan (363) fazladır. Toplam
içerisinde 719 yapı ile ikame amaçlı binalar oransal olarak öndedir. Ancak, konut
fiyatlarının son yıllardaki aşırı artışı yerel halk arasında bina sahipliğini olumsuz
etkilemektedir. Konut fiyatlarının artışında yabancılara konut satışına zemin hazırlanması
neticesinde Arapların İle olan ilgili etkili olmuştur. Bu sebeple, konut sahipliğinde yerel
halk ile yabancılar arasında bir fırsat eşitsizliği oluşmuştur.
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KÜLTÜR
 Armutlu dışarıdan göç alan bir ilçedir. Yoğunlaşmalara bakıldığında göç aldığı iller
arasında Erzurum ilk sırada gelmektedir. Göçle gelenlerin temel amacı ekonomik
faaliyetlere katılım sağlamaktır. İlçede yerleşik 40-50 civarında Mardinli hane
bulunmaktadır. Bunlar, toplu şekilde bir arada ilçenin dışarısında Karşıyaka Mahallesinde
ikamet etmektedirler. Doğu kökenli vatandaşlar arasında ekonomik olarak güçlü bir
kesim de var ve daha çok iskele bölgesinde yaşamaktadır. Erzurum ve Mardinli
vatandaşların yanı sıra ilçede, Gümüşhane ve Bayburt’tan gelenler bulunmaktadır. İlçede
göçle gelmiş 5.000 civarında nüfus vardır. Göçle gelen nüfus içerisinde İstanbul’dan
gelenler çoğunluktadır ve İstanbul diğer ilçelerde olduğu gibi burada da etkisini
hissettirmektedir.
 Armutlu ilçesinde yerleşik Doğu kökenli vatandaşlar kendi kültürlerini yaşatma
eğilimindedir. Örneğin Doğuya has bir kültür olan cenazelerde taziye çadırının kurulması
geleneği ilçede devam ettirilmektedir. Ayrıca, Belediyenin bu amaçla yaptırdığı bir taziye
evi de bulunmaktadır. İlçenin genel kültürel yapısı ile İstanbul’a yakındır.
 Çiftlikköy ilçesi am anlamıyla kozmopolit bir yapı sergilemekte olup her kesimden insan
(örneğin Sultaniye Mahallesinde Karadenizliler ve Dağıstanlılar, ilçe merkezinde
Kafkaslar, Taşköprü’de muhacirler) bulunmaktadır. Göç sebebiyle ilçeye gelen
vatandaşlar kendi kültürel özelliklerini yaşatmaktadır. Hemşehri dernekçiliği yaygın olup
derneklerin belirgin kutlamaları mevcuttur. Çiftlikköylülük alt bilinci bulunmamaktadır.
 Çınarcık ilçesinde Doğu kökenli vatandaşlar deprem nedeniyle göç eden ailelerin
konutlarına yerleşmiştir. Çamlıca mahallesi gibi Erzurum’dan gelen ve Erzincan Mahallesi
gibi yaşayanların kökenlerine göre anılan bölgeler bulunmaktadır. Erzincan’dan gelen
Doğu kökenli vatandaşlar başlıca inşaat sektöründe istihdam edilmektedir. Bunların
haricinde Bitlis, Bayburt, Diyarbakır, Van, Artvin, Trabzon ve Ordu’dan gelen vatandaşlar
da ilçede yerleşik düzenini kurmuştur. Van’dan gelenlerin önemli kesimi Teşvikiye
Beldesinde yaşamaktadır. Göç etmelerinin temel sebepleri arasında istihdam imkânı
yatmaktadır. Kocadere Köyü’nde Urfa’dan gelenler ikamet etmektedir. Hemşehri
dernekleri ile bağların korunduğu ilçede genel olarak geçen yıllar itibari ile kültürler arası
uyum ve kaynaşma sağlanmıştır. İlçe nüfusunun %30-40 dolayının Yalova’nın yerlisi
olduğunu söylemek mümkündür. İlçe yakınlığı gereği özellikle İstanbul’dan ağırlığını
emekli kesimin oluşturduğu bir göç dalgasına tabidir. İlçeye göçle gelen nüfus kendi
gelenek ve kültürünü hemşehri dernekleri aracılığıyla korumaktadır, ama ilçenin genel
kültürel profilinde öne çıkan hakim bir davranış kalıbı olduğunu söylemek mümkün
değildir.
 Araplar tarafından Termal ilçesi yaşam alanı olarak oldukça rağbet görmektedir. Bunun
delili olarak da ilçede konut alımlarıyla bir Arap Mahallesi oluşmuş durumdadır. İlçede
yoğun Gürcü nüfus nedeniyle Karadeniz kültürü ağır basmaktadır.
 Genel itibari ile Yalova’nın batı ilçelerinde (Armutlu, Termal, Çınarcık) Karadeniz,
İstanbul ve Doğu kökenli vatandaşlar tarafından şekillenen bir kültürel yapı oluşmuşken,
Merkez dâhil doğuda yer alan ilçelerde (Çiftlikköy ve Altınova) İstanbul’dan gelenler ile
Kafkas ve Balkan göçmenlerinin hâkim kültürel unsur olduğunu söylemek mümkündür.
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SİVİL TOPLUM VE SOSYAL HAREKETLER

Şekil 10. Kuruluş Amaçlarına Göre Faal Dernek Sayıları, Sakarya -2014

KÜLTÜR, SANAT ve
TURİZM
DERNEKLERİ
4%
EĞİTİM ARAŞTIRMA
DERNEKLERİ
4%

Diğer
15%

DİNİ HİZMETLERİN
GERÇEKLEŞTİRİLME
SİNE YÖNELİK
FAALİYET
GÖSTEREN
DERNEKLER
34%

İNSANİ YARDIM
DERNEKLERİ
11%
MESLEKİ ve
DAYANIŞMA
DERNEKLERİ
13%

SPOR ve SPOR İLE
İLGİLİ DERNEKLERİ
19%

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, 2015
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Şekil 11. Kuruluş Amaçlarına Göre Dernek Sayıları, Düzce-2014

Dini Hizmetlerin
Gerçekleştirilmesin
e Yönelik Faaliyet
Gösteren Dernekler
30%

Diğer
18%
İnsani Yardım
Dernekleri
5%
Eğitim Araştırma
Dernekleri
7%

İmar, Şehircilik Ve
Kalkındırma
Dernekleri
8%

Spor Ve Spor İle
İlgili Dernekleri
20%

Mesleki Ve
Dayanışma
Dernekleri
12%

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, 2015
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Şekil 12. Kuruluş Amaçlarına Göre Faal Dernek Sayıları, Yalova-2014

MESLEKİ ve
DAYANIŞMA
DERNEKLERİ
24%

Diğer
22%

SPOR ve SPOR İLE
İLGİLİ DERNEKLERİ
17%

İNSANİ YARDIM
DERNEKLERİ
18%
Kaynak: İçişleri Bakanlığı, 2015
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DİNİ HİZMETLERİN
GERÇEKLEŞTİRİLME
SİNE YÖNELİK
FAALİYET
GÖSTEREN
DERNEKLER
19%

Şekil 13. Kuruluş Amaçlarına Göre Faal Dernek Sayıları, Bolu-2014

MESLEKİ ve
DAYANIŞMA
DERNEKLERİ
24%

Diğer
22%

SPOR ve SPOR İLE
İLGİLİ DERNEKLERİ
17%

İNSANİ YARDIM
DERNEKLERİ
18%

DİNİ HİZMETLERİN
GERÇEKLEŞTİRİLME
SİNE YÖNELİK
FAALİYET
GÖSTEREN
DERNEKLER
19%

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, 2015

Şekil 14. Kuruluş Amaçlarına Göre Faal Dernek Sayıları, Türkiye - 2015

Kültür, Sanat Ve
Turizm Dernekleri
5%

Diğer
17%

Mesleki Ve
Dayanışma
Dernekleri
31%

Eğitim Araştırma
Dernekleri
5%

İnsani Yardım
Dernekleri
8%
Spor Ve Spor İle
İlgili Dernekleri
18%

Dini Hizmetlerin
Gerçekleştirilmesin
e Yönelik Faaliyet
Gösteren Dernekler
16%
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EKLER - 1

TR42 SOSYAL YAPI ANALİZİ HARİTASI
Aşağıdaki şekil TR42 Bölgesi’ndeki ilçelerin sosyal yapısına ilişkin genel bilgiler sunmaktadır.
Sosyal Analiz çalışması kapsamında kaymakamlar, belediye başkanları ve aile sosyal politikalar il
müdürlükleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde bölgenin sosyal yapısının analizi ‘kalitatif’ bir
biçimde yorumlanmıştır. Bu çalışmayla dezvantajlı grupları ve dezavantajlı olma riski taşıyan kırılgan
grupları tanımak, anlamak ve anlatmak amaçlanmaktadır. Harita yorumlanırken ilçede meydana
gelen münferit olaylar dikkate alınmamıştır. Bunun yerine resmi istatistikler ve kurum yetkilileriyle
yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen argümanlardan yola çıkılarak bölgede sosyal yapıya ilişkin
belirgin problemlerin yaşandığı ve yaşanmadığı ilçeler işaretlenmiştir.
Sosyal Analiz çalışması, Doğu Marmara Düzey 2 Bölgesi’nin heterojen bir yapı sergilediği için
fonksiyonel bir bölge olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu yapı ticari ve sosyal ilişkilerin geliştiği
koridorları belirlemiş, ilçeler arası etkileşimin zayıf veya kuvvetli olması hem sosyal sermaye hem de
beşeri sermayenin gelişimini etkilemiştir. Bu yüzden Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı’nda, bazı
stratejiler için bölge altı birimlerin odak seçilerek “mikro bölgeleme” çalışması yapılmıştır. Bu çalışma
kapsamında bölgenin en küçük idari birimi olan ilçeler temel alınarak birbirine benzer özellikler
gösteren ilçelerin tespiti yapılmış, ilçeler arası ilişkiler ağı belirlenmiş ve fonksiyonel açıdan bütünlük
arz eden komşu ilçeler gruplandırılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen 6 ilçe grubu ve 11 ilçe kümesi
bölge planında kullanılmak üzere gelişim karakterine göre 3 grup altında toplanmıştır. Bu gruplar;
‘Global Alt Bölge’, ‘Dinamik Alt Bölge’ ve ‘Çevre Alt Bölge’dir. Gerçekleştirilen Sosyal Analiz
Çalışması, tespit edilen Alt Bölge Grupları bazında da değerlendirilmiştir.
1. Global Alt Bölge’nin Sosyal Dönüşüm Senaryosu: Buna göre Global Alt Bölge’de yer alan
Gebze İlçe Kümesi (Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Körfez ilçeleri) E-5 Otoyolu’nun geçişi
ile İstanbul metropolünün bir parçası haline gelmiş ve İstanbul’un gelişme baskısı altında
kaldığı için olumsuz çarpan etkilerinin altında kalmıştır. Global Alt Bölge içinde en fazla sosyal
sorunun yaşandığı küme Gebze İlçe Kümesi olarak değerlendirilmektedir. Global Alt Bölge’nin
öne çıkan özelliklerinden olan yoğun kentsel nüfus, yüksek nüfus artış hızı, gelişmiş sanayi
yapılanmaları, göç çekim merkezi ve mekânda kentsel fonksiyonlarla sanayinin iç içe
geçmesinden kaynaklanan sosyal sorunlar 2009-2014 yılları arası en fazla nüfus artış hızının
‰57 ile Çayırova ilçesinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Yeni sanayi ve bankacılık
üslerinin kurulmasıyla İstanbul’da yaşayan ancak ekonomik zorluklar ve ulaşımda harcadıkları
zaman yüzünden yaşam kalitesi düştüğü için alternatif bir yaşam alanı olan Çayırova’ya göç
edenler yeni konut projelerinin oluşturulmasına da sebep olmuşlardır. Kısacası
‘tutunamayanlar’ın ilçesi olan Çayırova’da belirgin bir sosyal dönüşüm başlamıştır. Çayırova
Belediyesi tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen ‘Çayırova’nın Geleceği Çalıştayı’nda
bankacılık, lojistik ve sanayi kuruluşlarının yoğun olarak yer aldığı Çayırova’da yalnızca
bankacılık sektörü istihdam oranının 5 yıl içinde 50.000 kişiye ulaşacağı öngörülmüştür.
Buradan yola çıkarak bahsi geçen işgücü potansiyelinin %10’u yaşamak için Çayırova’yı tercih
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etmesi durumunda 5.000 kişilik yeni bir yaşam alanına ihtiyaç duyulacağı sonucuna
ulaşılmıştır. 2009-2014 yılları arasında Kocaeli’de en fazla nüfus artış oranına sahip olan
Çayırova için yeşil alan ve ulaşım sistemi kurgulanmış, sosyal aktivite alanlarının
çeşitlendirildiği, kaliteli bir kentsel çevre kurgusuna ihtiyaç duyulmaktadır. Körfez Kuşağı’nın
etkisi altında kalan Global Alt Bölge’de yeni yatırım alanlarının şekillenmesiyle Darıca ve
Çayırova’ya yeni sosyal yaşam alanlarının oluşturulması kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu sayede,
Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerindeki işgücü yoğunluğu bu bölgelere kayabilir. Yeni çekim
merkezlerinin oluşmasıyla Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerindeki göç baskısı ve bu baskı
sonucu ortaya çıkan sosyo-ekonomik sorunların bertarafı için hem çalışma hem de yaşam
kalitesi yüksek alanların kurgulanması önemlidir.
Global Alt Bölge’de yer alan İzmit ilçe kümesi (İzmit, Başiskele, Derince ve Kartepe)
yoğun kentsel nüfus ve sosyo-ekonomik gelişmişliğin görece yüksek olması nedeniyle İzmit’in
etkisi altında kalan bir kümedir. Ancak, özellikle Başiskele ve Kartepe’de, turizmin merkezi
haline gelecek projeler ve yatırımlarla yeni gelişim alanları meydana gelmesi, odak
noktalarının değişmesi ve sosyal yapıda dönüşümün meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu
bölgelerde meydana gelmesi beklenen hizmet sektöründeki hareketlenme işgücü hareketliliği
ile birlikte demografik yapının değişimine yol açacaktır.
Adapazarı İlçe Kümesi, Global Alt Bölge’nin üçüncü ve son kümesini oluşturmaktadır.
Adapazarı, Arifiye, Erenler, Söğütlü, Ferizli ve Serdivan’ı kapsayan kümede sosyal sorunların
yoğunlaştığı ilçe Adapazarı’dır. Bu kümedeki en önemli sosyal dönüşüm Serdivan ilçesinde
gerçekleşmektedir. Serdivan, yeni kurulan yaşam alanları, kültür ve sanat yatırımları, spor
alanları ile bir cazibe merkezi; Sakarya Üniversitesi ile eğitimde bir marka ve dinamik
ekonomiye sahip bir yaşanabilir bir kent haline dönüşmektedir. Serdivan Belediyesi’nin 20152019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’na göre, Serdivan’ın sürekli gelişen bir yaşam alanı
olarak düşünüldüğünde plan dönemi sonunda nüfusun 140.000’e ulaşması öngörülmektedir.
Bu öngörü paralelinde, TÜİK verilerine göre 2009-2014 yılları arasında en fazla nüfus artışı
Serdivan’da gerçekleşmiştir. Mevcut durumda, Serdivan’ın nüfusu tüm Sakarya’daki nüfus
artışının yarısına tekabül etmektedir. Serdivan, 62.719 öğrencisiyle Sakarya Üniversitesi’nin
kentle birleştiği merkez konumundadır ve bu yüzden de ilçenin kimliğinin şekillenmesinde ve
gelişmesindeki en önemli faktörlerden birisi üniversitenin varlığıdır. Yapılan araştırmalara
göre, üniversitelerin kurulduğu küçük ölçekli kentlerde mekânsal dönüşüm gerek ekonomik
gerekse de toplumsal bağlamda hızlı ve keskin bir biçimde yaşanmaktadır. Önümüzdeki
dönemde üniversitenin etkisiyle, işgücü hareketliliğinde iyileşme sağlanması, konut, sağlık
olanaklarının iyileşmesi, kentsel yaşam kalitesinin artması, okullaşma oranlarındaki artış vb.
pozitif çarpan etkilerinin yansımalarının görülmesi öngörülmektedir.
2. Dinamik Alt Bölge’nin Sosyal Dönüşüm Senaryosu: Ana ulaşım arterleri üzerinde yer alan,
ekonomik gelişme hızının yüksek olmasıyla dikkat çeken ve önümüzdeki 10 yıllık dönemde
büyük ölçekli kamu yatırımlarının tetiklemesiyle ciddi atılım beklenen ilçe grupları sahip
oldukları potansiyel nedeniyle ‘Dinamik Alt Bölge’ olarak adlandırılmıştır. Dinamik Alt Bölge;
Düzce, Bolu ve Yalova illeri merkez ilçeleri ile beraber sanayi sektöründeki gelişmeler
dolayısıyla Hendek ve Akyazı ilçelerini ve bu ilçelerin etki alanında kalan civar ilçeleri
kapsamaktadır. Dinamik Alt Bölge, karakter olarak Global Alt Bölge ise daha az ortak özelliğe
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sahipken; Çevre Alt Bölge ile daha fazla ortak özelliğe sahiptir. Dinamik Alt Bölge’de yer alan
ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerinde sahip oldukları sıralamalar dikkate
alındığında bu alt bölgede bulunan Bolu, Düzce ve Yalova merkez ilçelerinin yanı sıra Gölcük,
Karamürsel, Çiftlikköy ve Altınova gibi sanayinin varlığının hissedildiği ilçelerin gelişmiş bir
yapıya sahip oldukları görülmektedir. Görece gelişmiş ilçelerin etkisi altında kalan ilçeler ise
gelişmişlik sıralamalarında bölgede daha alt sıralarda yer almaktadır. Bu alt bölgede üç ilçe
kümesi yer almaktadır.
Yalova Merkez ilçe kümesi Gölcük, Karamürsel, Çiftlikköy ve Altınova’yı
kapsamaktadır. 2012 yılında MARKA koordinasyonunda gerçekleştirilen “Yalova Büyük
Yatırımlar Çarpan Etkileşim Stratejisi Çerçevesi’nde ortaya çıkan sonuçlara göre Körfez
geçişinin çarpan etkisinin Körfez’in güneyinde yer alan ilçeleri büyük ölçüde etkileyeceği
belirtilmiştir. Dinamik Alt Bölge kümelerinden Yalova Merkez Kümesi, Körfez Geçişi’nin
çarpan etkisinin hissedilmeye başlandığı Yalova Merkez, Gölcük, Karamürsel, Çiftlikköy ve
Altınova’yı kapsamaktadır. Bunun dışında Yalova ve Karamürsel gayrimenkul sektörünün
canlı, kentsel gelişimin yoğun olduğu, sosyal ve kültürel alanları ile bölgeye ve kente hizmet
veren, kaliteli ve çeşitli kentsel mekânlarıyla farklılık yaratan, yaşama ve çalışma hayatının iç
içe geçtiği ‘kentsel üçgen’in de içerisinde yer almaktadır. Ancak Kentsel Üçgen’in içinde yer
alan Yalova ve Karamürsel ekonomik canlılığın getirdiği farklılığa rağmen, sosyal alana ilişkin
olan sorunların yaygınlaştığı ve giderek görünürlük kazandığı kentler haline gelmektedir. Söz
gelimi, 1999 Marmara depreminden önce adeta bir sayfiye kasabası görüntüsü arz eden
Yalova, daha çok üst gelir grubu ve emekli kesim tarafından tercih edilen bir yer olma
özelliğini taşıyordu. Ancak depremin verdiği maddi zarar ve devamında halkta hâkim olan
korku özellikle bu kesimin ve bir kısım yerli halkın daha güvenli gördükleri alanlara göç etmesi
sonucunu doğurmuş ve ilin sosyal dokusu ciddi manada değişim geçirmiştir. Birinci derece
afet bölgesi içerisinde yer alması sebebiyle depremin ardından sosyal yardım kapsamında
sunulan bedava elektrik, su ve deprem konutları gibi imkânlar 1999-2004 yıllarını kapsayan
değişim döneminde niteliksiz nüfusu bölgeye çekmiş ve Yalova ili adeta İstanbul ve Bursa’nın
arka mahallesine dönüşmüştür. Bu ilk göç dalgasında, nüfus değişimini iç göç ile gelen nüfus
şekillendirmiş ve özellikle Doğu illerinden göç alınmıştır. İkinci değişim dönemi olarak
nitelendirilebilecek göç ise dış göç ile gelen unsurların güdümünde 2010-2014 aralığında
gerçekleşmiş ve Irak ile Suriye’den sığınmacı olarak gelen vatandaşlar kozmopolit bir yapı
sergileyen il nüfusunun çeşitliliğini arttırmıştır. Hem Dinamik Alt Bölge’de hem de Kentsel
Üçgen içinde yer alan Yalova geçiş dönemini oldukça sancılı geçirmektedir. TÜİK verilerine
göre Yalova Merkez’de son 2 yılda evlenen 100 çiftin 78’inin boşanmış olduğu ve parçalanan
aileler sebebiyle çocuk yoksulluğu ve yoksunluğu beraberinde pek çok sosyal ve ekonomik
problemi de getirdiği gerçekleştirilen ilçe görüşmelerinde ortaya çıkmıştır. Aile
mahkemelerine yansımış 1.200 vaka mevcut olduğu Yalova’da, geçimsizlik %94 oran ile
boşanma nedenleri arasında ilk sırada gelmektedir. Karamürsel ise Dinamik Alt Bölge’de yer
almasına rağmen, dışa kapalı izole aile yapısının yaygın olduğu ilçe görüşmelerinde ortaya
çıkmıştır. Psikologlara göre dışa kapalı izole aile yapısı aile içi yaşanan istismarlara sebep
olmakta ve aile ortamındaki patolojilerin artmasında tetikleyici rol oynamaktadır.
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Sanayi ve hizmet sektöründeki yeni gelişim alanları 2009-2014 yılı nüfus verilerine
yansımıştır. Buna göre Yalova, Doğu Marmara Bölgesi’nde ‰ 22,38’lik nüfus artış hızı ile
Kocaeli’nin ardından ikinci sırada gelmektedir. Bu değer aynı zamanda, hem bölgenin
(‰19,62) hem de Türkiye’nin (‰13,67) nüfus artış hızının üzerindedir. Çiftlikköy (‰52),
Altınova (‰32) ve Merkez (‰29) nüfus artış hızlarının yüksek olması ile dikkat çekmektedir.
İlin sanayi yoğunlaşmasını temsil eden Çiftlikköy ilçesi nüfus değerlerine göre yapılan
sıralamada ikinci sırada gelmekte ve ilçe merkez nüfuslarının %15,92’sini barındırmaktadır.
Nüfustaki yüksek yoğunlaşma ulaşım başta olmak üzere alt yapı kaynaklı sorunları
beraberinde getirmektedir. Çiftlikköy ilçesinde devam eden organize sanayi bölgesi
çalışmaları ve Altınova’ya bağlanan Körfez Geçiş Köprüsü bu ilçelerde nüfus artışını
tetikleyecektir. Nüfus artışını tetikleyecek pek çok ulaşım, turizm ve eğitim yatırımlarının
faaliyete geçmesi ile Yalova ilinde ciddi bir nüfus artışı beklenmektedir. Ancak ilin, altyapı ve
konut imkânları açısından bu artışa ne kadar hazır olduğu bir soru işaretidir. Acil planlama
tedbirlerinin alınması ve ilin geleceğinin hangi yönde gelişeceğinin tespit edilmesi
gerekmektedir.
Hendek ilçe kümesi Karapürçek, Akyazı, Gölyaka ve Gümüşova’yı kapsamaktadır.
Hendek, İzmit Körfezi’ne yakınlığı, iki metropol şehrin ulaşım yolu üzerinde olması, İstanbulKaradeniz ulaşım ağının ilçeden geçmesi sanayide yeni gelişim alanlarının ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Hendek Belediyesi’nin hazırlamış olduğu stratejik plana göre bölgedeki tüm
sanayi tesislerinin tam kapasite ile üretime geçmesiyle yaklaşık 20.000 kişiye istihdam
sağlanmış olacaktır. Bunun dışında, Yaklaşık olarak 6.000 öğrencinin eğitim gördüğü Sakarya
Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu’nun ilçede kurulmasıyla İstanbul,
Bursa, Düzce, Bolu, Bilecik gibi şehirlerden gelen öğrenciler ilçe ekonomisine katkıda
bulunmuşlardır. Hendek ilçe kümesinin içinde yer alan diğer ilçelerde ise ‘planlı sanayi
gelişimi eğilimi’ ve ‘sanayide yeni gelişim alanları’ ile umut vadeden ilçeler arasında yer
almaktadır. Bu ilçelerin ortak özelliği, 2009-2014 arası nüfus artış hızının sabit kalmasıdır,
dolaysıyla mevcut durumda ilçelerde sosyal değişim açısından bir ‘durağanlık’ vardır.
Düzce ve Bolu Merkez İlçeleri ile beraber Cumayeri, Çilimli ve Kaynaşlı’yı kapsayan
ilçe kümesidir. Düzce ve Bolu 2009-2014 nüfus artış hızları Türkiye ve Bölge ortalamasının
altındadır. Cumayeri, Kaynaşlı ve Çilimli’nin nüfusları ise sabit kalmıştır. Bu ilçelerin ortak
özellikleri tarım ve hayvancılığın hala başat sektör olması ve istihdam yaratan tekstil
sanayisinin varlığıdır.
Dinamik Alt Bölge’de Bolu, Düzce, Yalova merkez ilçeleri ve Gölcük, Karamürsel,
Çiftliköy ve Altınova gibi sanayileşme eğiliminin söz konusu olduğu ilçeler dışında kalan
ilçeler, Dinamik Alt Bölge grubunda yer alsa da, son 5 yılda oldukça durağan bir gelişme çizgisi
sergilemişlerdir. İçlerinde 2009-2014 yılları arasında Yalova dışında dramatik bir nüfus artış
oranına sahip bir il ya da ilçe yer almamaktadır. Demografik bir durağanlığın olduğu bu
ilçelerde geçiş bölgesinde yer almalarından kaynaklı olarak sosyal sorunlar oluşmaya
başlamıştır. Gerçekleştirilen ilçe ziyaretlerinden edinilen bilgilere göre, Gümüşova’da sosyal
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yardımlarla geçinen nüfustan ötürü ‘gönüllü işsizlik’ sorunu yaşanmaktadır. Gölyaka,
Karapürçek, Çilimli ve Akyazı’da uyuşturucu madde kullanımı ve bundan kaynaklı aile içi
şiddet olaylarının yaygın olduğu vurgulanmıştır.
3. Çevre Alt Bölge’nin Sosyal Dönüşüm Senaryosu: Bölgede ana ulaşım arterlerinden
uzaklaşıldıkça doğal değerlerin öne çıktığı, nüfusun azaldığı ve gelişmişlik seviyesinin düştüğü
görülmektedir. Ana arterlerden uzakta konumlanan bu ilçelerin yan yana getirilmesiyle söz
konusu ana ulaşım arterlerinin etrafında gelişen global ve dinamik alt bölgeleri çepeçevre
saran bir çember ortaya çıkmaktadır. Bu çemberde yer alan ilçeler demografik ve ekonomik
faktörlerle ilgili benzer gelişim karakteri sergilemektedir. Turizm sektörünün diğer ilçelere
göre daha fazla geliştiği Çınarcık, Termal, Sapanca ve Armutlu ilçelerinin sosyo-ekonomik
açıdan daha gelişmiş olduğu söylenebilmektedir.
Çevre Alt Bölge’de yer alan ilçelerin en önemli özellikleri yüksek kırsal nüfus
yoğunluğuna sahip olmaları, ulaşılabilirlik ve erişim problemlerinin yaşanması, doğal/tarihi
zenginliklerin varlığı, hammadde ve servis sağlayıcı pozisyonuna sahip olmaları ve tarım ve
turizm sektörlerinin ön planda olmasıdır. Kandıra, Karasu, Kaynarca, Kocaali ve Akçakoca’yı
kapsayan ilk ilçe kümesi nüfusu azalan ve sabit kalan ilçelerden oluşmaktadır. Okullaşma
oranlarının düşük, yaşlı bağımlılık oranının yüksek, istihdam olanaklarının kısıtlı olduğu
ilçelerde özellikle de Kandıra ve Kocaali 2009-2014 yılları arası dramatik nüfus azalışlarıyla
dikkat çekmektedir. Sapanca, Pamukova, Geyve ve Taraklı’yı kapsayan ilçe kümesi düşük
nüfus artış hızına sahiptir. 2012 sağlık verilerine göre, Pamukova’da anne ve bebek ölüm
oranları yüksektir. Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık’ı kapsayan ilçe kümesinde ise
özellikle Seben ve Kıbrıscık 2009-2014 yılları arası eksi değerlere inen nüfus azalışıyla oldukça
dikkat çekmektedir. Yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının yüksek olduğu ilçelerde kadın okumayazma oranı en düşük olan ilçe Kıbrıscık’tır. İlçelerin ortak özelliklerinden biri se 5 yaş altı
çocuk ölüm oranlarının ve bebek ölüm oranlarının özellikle de Mudurnu ve Göynük’te yüksek
olmasıdır. Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Yığılca ve Mengen’i kapsayan ilçe kümesinde Yığılca,
Düzce’nin en düşük nüfus artış oranına sahip ilçesidir. Termal, Çınarcık, Armutlu’yu kapsayan
ilçe kümesinin ortak özelliği turizm sektörünün gelişiminden ötürü nüfus artış hızının içinde
yer aldığı Bölge’nin kümelerine oranla yüksek olmasıdır. Bu ilçelerdeki turizm öncelikli
gelişme eğilimi, inşaat sektörünün de gelişmesine katkı sağlamıştır. Gerçekleştirilen ilçe
görüşmelerinde inşaat sektöründe çalışmak üzere Doğu ve Güneydoğu’dan göç almakta olan
bu ilçelerden Termal ‰22’lik nüfus artış hızıyla, Çınarcık (‰5) ve Armutlu (‰7)’nun önüne
geçmiştir. İlçe görüşmelerinden elde edilen bilgilere göre Armutlu İlçesinin merkezden uzak
yapısı ve ilçeye karayolu ulaşımının yetersiz olması nüfus artış hızının kesen bir unsurdur
ancak devam eden tünel çalışmalarının tamamlanması ile artan erişilebilirlik ilçeye nüfus
akışını kolaylaştıracaktır. Diğer yandan, Yalova Üniversitesi kampüsünün merkez ilçede
konuşlanması ve Termal ile Armutlu ilçelerinde hızla devam eden turizm yatırımları gelecekte
bölgeye yeni nüfusu çeken cazibe alanları olacaktır. Turizm yatırımlarının etkisiyle Çevre Alt
Bölge’nin gelişime en açık olan ilçeleri Termal, Çınarcık ve Armutlu’dur.
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Harita açıklama: Metropol Üçgen ve Körfez Kuşağı bölgenin gelişiminde olumlu etkiler
yaratırken ve Kentsel Üçgen’in olumsuz etkileri dikkat çekmektedir. Haritada, 2015-2023
yılları arası TR42 Bölgesi’nde önemli sosyal yapı değişimlerinin öngörüldüğü alanlar, Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı Bölge Planı için oluşturulan ‘Mikro Bölgeleme Çalışması’ dikkate
alınarak gösterilmiştir.


İzmit, Başiskele, Kartepe, Serdivan, Çayırova ve Darıca’nın yer aldığı ‘Global Alt
Bölge Gelişim Senaryosu’na göre belirlenen öncelikli temalar aşağıda belirtilmiştir:

1. Yaşanabilir Bölge (YB): Kentsel Dönüşümün Organize Edilmesi, Sosyal Analiz ve Politikaların
Geliştirilmesi, Dezavantajlı Grupların Sosyal Hayata Katılması, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik
Hayatın Canlandırılması, Kentlilik Kültürünün Geliştirilmesi ve Kent Kimliğinin Oluşturulması
2. Öğrenen Bölge (ÖB): Dezavantajlı Grupların İstihdamının Arttırılması, Mesleki Eğitimden İşe
Geçiş Hizmetlerinin Geliştirilmesi, İstihdamın Sosyal Olanaklarının Geliştirilmesi, Sosyal
Sermayenin Geliştirilmesi


Altınova, Çiftlikköy ve Yalova’nın yer aldığı ‘Dinamik Alt Bölge Gelişim Senaryosu’na
göre belirlenen öncelikli temalar aşağıda belirtilmiştir:

3. Rekabetçi Bölge (RB): Gelecek Vadeden Yeni Üretim, Hizmet ve İstihdam Alanlarının
Belirlenmesi
4. Öğrenen Bölge (ÖB): Eğitim Programlarının Bölge Ekonomisinin İşgücü İhtiyacına Göre Analiz
Edilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Programlarının Bölge Ekonomik Sektörlerine Göre
Tasarlanması ve Sivil Toplumda Örgütlenmenin Geliştirilmesi


Çınarcık, Armutlu ve Termal’in yer aldığı ‘Çevre Alt Bölge Gelişim Senaryosu’na göre
belirlenen öncelikli temalar aşağıda belirtilmiştir:

5. Yaşanabilir Bölge (YB): Yoksulluğun Asgari Düzeye İndirgenmesi
6. Rekabetçi Bölge (RB): Tarımda Verimliliğin ve Yüksek Kalitenin Sağlanması, Turizmin Bölge
Potansiyeline ve Hedef Kitleye Göre Şekillendirilmesi
7. Öğrenen Bölge (ÖB): Mesleki ve Teknik Eğitimde Motivasyonun Arttırılması, Kırsal Alanda
İşgücünün Niteliğinin Arttırılması, Bilgi Toplumuna Geçişte Bireylerin Adaptasyonunun
Geliştirilmesi ve Sosyal Girişimciliğin Desteklenmesi
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Şekil 15. TR42 Sosyal Yapı Haritası

Sosyal problemlerin yaşandığı yerler

Belirgin bir sosyal problemin tanımlanamadığı yerler

? Veri temin edilemeyen yerler
Metropol Üçgen

Global Alt Bölge

Dinamik Alt Bölge

Çevre Alt Bölge

Körfez Kuşağı
Kentsel Üçgen
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KOCAELİ İLÇELER
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Karamürsel: Cemaat-aşiret ekseninde gelişen sosyolojik yapının ürünü
olan ‘kapalı aileler’.
Darıca: Kocaeli’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların büyük bir çoğunluğu bu
ilçede bulunmaktadır.
Çayırova: İstanbul geçiş güzergahında yer alan ve İstanbul metropolünün
parçası olan bu ilçe, İstanbul’da yaşayan ancak ekonomik sorunlardan
dolayı yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalan ‘tutunamayanlar’ın
ilçesidir. İlçede sosyal donatı alanları son derece yetersizdir, ayrıca
özellikle de Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ışıklandırma yetersizliği
mahallenin bazı bölgelerinin uyuşturucu satıcıları tarafından mesken
tutulduğu belirtilmiştir.
Gebze: Niteliksiz iş gücü kümelenmesinin yol açtığı sosyal sorunlar vardır.
Alt eğitim seviyesine sahip ailelerin bir kısmı çocuklarını çalışmaya
zorlamakta, aile içi şiddet yaygınlaşmaktadır. Sentetik uyuşturucu madde
kullanımının fazla olduğu ilçede Suriyeli sığınmacıların da yaşamaya
başlaması iletişim kopukluğundan kaynaklı gerilimlere yol açmaktadır.
Beylikbağı, Mevlana, Gaziler, İnönü ve İstasyon Mahalleleri bu sorunların
kümelendiği yerlerdir.
Körfez: Genç işsizliği, kültür ve sanat aktivitelerinin az olması, çarpık
kentleşme, yerleşim alanlarının TÜPRAŞ ve tesislere yakınlığı
Kartepe: Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden elde edilen
verilere göre Kartepe ilçesinin %68’inde madde bağımlılığı tespit
edilmiştir. Sahada çalışan uzmanlara göre, madde kullanımı 9 yaşına
kadar düşmüştür hatta 65 yaş üstü bireyler dahi kullanmaktadır.
Kartepe’de özellikle ‘Derbent, Suadiye ve Maşukiye Mahalleleri’nde
madde kullanımının yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Madde
kullanımından en çok etkilenen gruplar 12-22 yaş arası genç erkeklerdir.
Kartepe ilçesindeki yüksek boşanma oranları sahada çalışan uzmanların
sosyal sorun olarak ifade ettikleri bir başka sorundur. Buna göre Kartepe
İlçesi’nin boşanma oranları %38,4 olarak tespit edilmiştir. Boşanan

7.

8.
9.
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çiftlerin evlilik yaşına bakıldığında evliliğin ilk 3 yılı ya da 15. Yılından
sonra gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Uzmanlara göre, aile içi iletişimi
güçlendirmek, evlilik öncesi ve sonrası çiftlere rehberlik hzimetlerinin
verilmesi, aile planlamasına önem verilmesi ve sorunların çözümü için
danışma merkezlerinin kurulması çözüm için kullanılabilecek araçlar
arasındadır. İl Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre, aile
parçalanmasından en çok etkilenen grup çocuklardır. Boşanmalar
sonucunda kurumda hizmet verilen çok sayıda çocuğun olduğu
vurgulanmıştır.
Dilovası: Göçle kurulmuş ve göç dinamikleriyle şekillenen bir ilçe olan
Dilovası düzensiz yapılaşma ve çarpık kentleşme sorunlarının ve
uyuşturucu madde kullanımının oldukça yaygın olduğu bir ilçedir.
Kandıra: Okullaşma oranları düşüktür, istihdam olanakları geniş olmadığı
için ilçe göç vermektedir.
İzmit: Çarpık kentleşme, uyuşturucu madde tüketimi, Romanların
entegrasyon sorunları. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden temin
edilen raporlara göre, İzmit’in %43,6’sında madde bağımlılığının yaygın
olduğu; madde kullanımının 9 yaşa kadar düştüğü ve 12-22 yaş
aralığındaki genç erkeklerin madde kullanımına meyilli olduğu
belirtilmiştir. İzmit’te madde kullanımının yaygın olduğu mahelleler
‘Gültepe, Yenidoğan, Tavşantepe ve Serdar Mahalleleri’dir. Bunun
dışında, İzmit’te boşanma oranı %26,6 olarak tespit edilmiştir. Boşanan
çiftlerin evlilik yaşına bakıldığında evliliğin ilk 3 yılı ya da 15. Yılından
sonra gerçekleştiği gözlemlenmiştir. İşsizlik ve yoksulluk uzmanların
ifade ettiği önemli sosyal sorunlardan birisidir. Buna göre İzmit’in bazı
bölgelerinde işsizliğin sosyal yardımı gerektiren bir unsur olarak
değerlendirildiği, temin edilen sosyal yardımların kesintiye uğramaması
için çalışmaktan imtina eden bir grubun olduğu vurgulanmıştır. İşsizlikle
mücadelede kullanılabilecek araçlar arasında rehberlik hizmetlerinin
yaygınlaştırılması ve İŞKUR’un istihdam garantili meslek kursları
sayılmıştır. Sahada çalışan uzmanlara göre işsizlik sorununun eğitimini

yarıda bırakmış veya askerlik hizmetini yeni tamamlamış bireylerde daha
çok görüldüğü tespit edilmiştir.

SAKARYA İLÇELER
1.
2.

Pamukova: İşsizlik, Roman entegrasyon sorunları
Geyve: Çeltikler Mahallesi’nde yaşayan Romanların entegrasyon
sorunları.
3. Taraklı: Romanların entegrasyon sorunları, sosyal donatı alanlarının
yetersizliği
4. Sapanca: Romanların entegrasyon sorunları
5. Karapürçek: Uyuşturucu madde kullanımı
6. Akyazı: Uyuşturucu madde kullanımı ve bundan kaynaklı aile içi şiddet
olaylarının yaygın olması, Romanların entagrasyon sorunları.
7. Serdivan: Aile içi şiddet
8. Erenler: Romanların entegrasyon sorunları
9. Adapazarı: Nüfusun 20.000’i sosyal yardım almaktadır. Bunun dışında
aile içi şiddet ve uyuşturucu kullanma oranları yüksektir.
10. Karasu: Romanların entegrasyon sorunları

3.
4.

BOLU İLÇELER
1.
2.
3.

Dörtdivan: Yaşlı nüfusa ilişkin sosyal politikaların üretilmesi
gerekmektedir.
Gerede: Kısıtlı iş olanaklarından dolayı köyler boşalmaktadır. Dışarıya göç
veren bir ilçedir. Boşanma ve aile içi şiddet fazladır.
Mengen: Yaşlı nüfusa ilişkin sosyal politikaların üretilmesi
gerekmektedir.

YALOVA İLÇELER

DÜZCE İLÇELER
1.
2.

Çilimli: Madde bağımlılığı vardır. Demirciler Mahallesi’nde yaşayan
Romanların entegrasyon sorunları
Yığılca: İş olanaklarının fazla olmamasından dolayı göç vermektedir.
Engelli sayısı fazladır.

1.
2.
3.

Gölyaka: Boşanma oranları ve madde bağımlılık oranı yüksektir.
Gümüşova: Sosyal yardımlarla geçinen nüfustan ötürü ‘gönüllü işsizlik’
sorunu yaşanmaktadır.
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Çınarcık: Madde bağımlılığı yaygın, boşanma oranları yüksek.
Çiftlikköy: Niteliksiz işgücü kümelenmesi
Altınova: Boşanma oranları yüksek.

