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Özet 

Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaĢanan ekonomik krizler nedeniyle artan bölge içi ve bölgeler arası 

geliĢmiĢlik farkları ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin etkisiyle, bölgesel kalkınma yaklaĢımında 

yeni arayıĢ ve çabalar gündeme gelmiĢtir. Artan bu arayıĢların sonucunda, 2000’li yıllarda, bölgesel 

kalkınmanın yeni araçlarından biri olarak 26 düzey2 bölgesi esas alınarak kalkınma ajansları 

kurulmuĢtur. 

Kalkınma Ajanslarının amacı; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 

işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete 

geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilke ve politikalara uyumlu 

olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi 

gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak tanımlanmıĢtır.  

Bölgesel kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri de, istihdam düzeyi ve iĢsizlik oranıdır. 

Diyarbakır ve ġanlıurfa Ġllerini kapsayan TRC2 Bölgesi, iĢsizlik oranının en yüksek olduğu bölgelerin 

baĢında gelmektedir. 2009 yılı verilerine göre, ekonomik krizin etkisiyle TRC2 Bölgesi, 26 bölge 

arasında iĢsizliğin en yüksek olduğu ikinci bölge konumundadır. 

Bu çalıĢmada, Diyarbakır ve ġanlıurfa Bölgesinde faaliyette bulunan Karacadağ Kalkınma 

Ajansı’nın 2010 yılında iĢletmelere (KOBĠ’ler) yönelik uyguladığı “Ekonomik GeliĢme Mali Destek 

Programı” çerçevesinde, Ajanstan proje karĢılığı mali destek alan 51 firmanın, proje uygulamaları 

sonucu kendi bünyelerinde istihdam ettikleri personel sayısındaki artıĢ veya azalıĢ incelenmiĢtir. 

Böylece Karacadağ Kalkınma Ajansı mali desteklerinin firmaların personel istihdamı üzerindeki 

etkileri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Kalkınma Ajansları, Ġstihdam. 
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Abstract 

Due to the increasing intra-regional and inter-regional disparities caused by economic crisis of 

the 1990s, and the influence of the European Union harmonization process, search and efforts for a 

new approach to regional development have come to the agenda in Turkey. As a result of the growing 

concern in the 2000s, 26 agencies have been established on the basis of regions of NUTS 2, as one of 

the new tools of regional development. 

The purpose of the regional development agencies has been described as 

“accelerating regional development, ensuring sustainability and reducing inter-regional and intra-

regional development disparities in accordance with the principles and policies set in the National 

Development Plan and Programmes through enhancing the cooperation among 

public sector, private sector and nongovernmental organization, ensuring the efficient and 

appropriate utilization of resources and stimulating local potential”. 

One of the most important indicators of regional development is the employment level and 

unemployment rate. The TRC2 Region, covering Diyarbakir and Sanliurfa provinces, is one of the 

regions with the highest rate of unemployment. Due to the economic crisis, in 2009, TRC2 Region 

was ranked as the second among 26 regions according to the rate of unemployment. 

Karacadag Development Agency is responsible for the TRC2 Region. In 2010, the Agency 

carried a grant programme, called “Economic Development Financial Support Program”, in order to 

increase employment in the TRC2 Region, and gave grant to 51 companies’ (SMEs) projects.   

In this study, it is aimed to search for the effect of this grants on employment level of these 

companies (SMEs), and to find whether there is an increase or decrease in the number of employees as 

a result of projects implementation. 

Key Words: Regional Development, Development Agency, Employment. 
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1. GĠRĠġ 

KüreselleĢme süreci, bir taraftan ekonomilernin önündeki ulusal engelleri ortadan 

kaldırırken, diğer taraftan ekonomik kalkınma ve bölgesel geliĢmenin öncü ve itici güçleri 

olarak yerel ve bölgesel dinamiklerin önemini arttırmıĢ ve kalkınma anlayıĢında bölgesel 

kalkınma yaklaĢımı ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır.  

KüreselleĢme, ülkelerden ziyade yerel/bölgesel birimleri küresel rekabet açısından birer 

ekonomik aktör konumuna getirmiĢtir. Stratejik planlama anlayıĢıyla yerel kaynaklarını ve 

potansiyellerini harekete geçirerek belirli sektörlerde uzmanlaĢan, diğer bölgelerden 

farklılaĢan ve yatırımcılar için en cazip koĢulları sunan bölgelerin, dünya ekonomisinde de 

diğer bölgelerle karĢılaĢtırıldığında birtakım üstünlük ve rekabet avantajları elde ettikleri 

gözlemlenmektedir (ÖZER; 2007-2008). ġüphesiz, bu üstünlük ve avantajların elde edilmesi 

kendiliğinden ortaya çıkan birer olgu olmayıp bölgedeki kamu sektörü, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluĢlarının (STK) iĢbirliği ve güç birliği yaparak belirli strateji ve politikalar 

doğrultusunda organize olmaları ve ortak hareket etmelerinin bir sonucudur.  

Türkiye’de, planlı ekonomik kalkınma anlayıĢının benimsendiği 1960’lı yıllardan beri, 

bölgesel geliĢmeye ve bölgeler arası geliĢmiĢlik farklılıklarının giderilmesine özel bir önem 

verilmiĢtir. Hazırlanan bütün kalkınma planlarında bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi 

öncelikli alanlardan biri olmuĢ ve bu amaçla çeĢitli kalkınma araçları kullanılmıĢtır. 

Dünyadaki ekonomik konjonktüre paralel olarak Türkiye ekonomisi de büyük değiĢim 

ve dönüĢümler geçirmiĢtir. Özellikle 24 Ocak 1980 kararlarından sonra, hızlı bir dıĢa açılma, 

ekonomi politikalarında yapısal dönüĢüm ve uluslararası piyasalara entegre olma süreci 

yaĢanmıĢtır.  

Ancak, elde edilen bütün kazanımlara rağmen, Türkiye’de bölgeler arası ve bölge içi 

geliĢmiĢlik farklılıkları bugün de önemli bir ekonomik ve sosyal sorun olarak varlığını 

sürdürmekte ve gündemin en ön sıralarında yer almaya devam etmektedir.  

Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaĢanan ekonomik krizler nedeniyle artan bölge içi ve 

bölgeler arası geliĢmiĢlik farkları ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin etkisiyle, bölgesel 

kalkınma yaklaĢımında yeni arayıĢ ve çabalar gündeme gelmiĢtir. Artan bu arayıĢların 

sonucunda, 2000’li yıllarda, bölgesel kalkınmanın yeni araçlarından biri olarak 26 düzey2 

bölgesi esas alınarak kalkınma ajansları kurulmuĢtur. 

Bölgesel kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri de, istihdam düzeyi ve iĢsizlik 
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oranıdır. Diyarbakır ve ġanlıurfa Ġllerini kapsayan TRC2 Bölgesi, iĢsizlik oranının en yüksek 

olduğu bölgelerin baĢında gelmektedir. 2009 yılı verilerine göre, ekonomik krizin etkisiyle 

TRC2 Bölgesi, 26 bölge arasında iĢsizliğin en yüksek olduğu ikinci bölge konumundaydı. 

Bu çalıĢmada, Diyarbakır ve ġanlıurfa Bölgesinde faaliyette bulunan Karacadağ 

Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılında iĢletmelere (KOBĠ’ler) yönelik uyguladığı “Ekonomik 

GeliĢme Mali Destek Programı” çerçevesinde, Ajanstan proje karĢılığı mali destek alan 51 

firmanın, proje uygulamaları sonucu kendi bünyelerinde istihdam ettikleri personel 

sayısındaki artıĢ veya azalıĢ incelenmiĢtir. Böylece Karacadağ Kalkınma Ajansı mali 

desteklerinin firmaların personel istihdamı üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bu amaçla, Ajansın altı aylık ve yıllık faaliyet raporları baĢta olmak üzere, Ajansın 

yayınlarına baĢ vurulmuĢtur. Daha sonra, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılında 

iĢletmelere (KOBĠ’ler) yönelik uyguladığı Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programı’nın 

etkisi değerlendirilmiĢtir. Değerlendirmede, proje yararlanıcısı iĢletmelerin/kurumların proje 

uygulamalarıyla ilgili olarak Ajansa sundukları nihai raporlar ile Ajans uzmanlarının proje 

uygulaması sürecinde yaptıkları izleme faaliyetleri sırasında elde ettikleri verilerden 

yararlanılmıĢtır. 

2. TÜRKĠYE’DE KALKINMA AJANSLARI 

Günümüzde, geri kalmıĢ bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete 

geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, iĢsizliğin azaltılması ve rekabet güçlerinin 

geliĢtirilmesi suretiyle bölgeler arası ve bölge içi ekonomik ve sosyal geliĢmiĢlik 

farklılıklarının azaltılması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın gerçekleĢtirilmesi 

amacıyla, yerel katılımı arttıracak, ortak giriĢim alanlarını geliĢtirecek ve yerel ekonomik 

geliĢmeye yerel aktörlerin ortak katılımını düzenleyecek yeni yerel yönetiĢim modelleri ile 

kurumsal yapılara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karĢılamak düĢüncesiyle Türkiye’de oluĢturulan 

ve bölgesel geliĢmede yeni bir hamle olarak değerlendirilebilecek kurumsal yapıların baĢında 

bölgesel kalkınma ajansları gelmektedir. 

DPT MüsteĢarlığı koordinasyonunda ve Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı’nın da 

katkılarıyla yapılan Ġstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması ile ilgili çalıĢma sonucunda; 

düzey2 olarak tanımlanan 26 bölge esas alınarak 2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı Kanunla 

“Kalkınma Ajansları” kurulmuĢtur.  



 

306 

 

Kalkınma Ajanslarının kuruluĢ amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını 

sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plan ve 

programlarında öngörülen ilke ve politikalara uyumlu olarak bölgesel geliĢmeyi hızlandırmak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi geliĢmiĢlik farklarını azaltmak olarak 

tanımlanmıĢ ve bu amaçlara ulaĢmak için Kalkınma Ajansları çeĢitli araçlarla donatılmıĢtır. 

Kalkınma Ajansları uygulamasıyla, Türkiye’de ilk kez bölgesel düzeyde, planlama, 

operasyonel programlar yürütme, izleme ve değerlendirme ile yatırım destek fonksiyonları 

olan bir mekanizma oluĢturulmuĢtur.  

Türkiye’deki bölgeselleĢme sürecinde, içsel etkenlerin yanında dıĢsal faktörlerin de çok 

büyük bir rol oynadığı ileri sürülmektedir (YOUNG-HYMAN, 2008). Ajansların kuruluĢunda 

da, Türkiye’nin AB’ne katılım sürecinin itici gücü yadsınamaz (REEVES, 2006). 

Kalkınma Ajanslarının kuruluĢu, Türkiye açısından önemli bir yenilik olarak 

değerlendirilmektedir. Çünkü, devletler, geçmiĢte bölgesel kalkınma stratejilerini ve planlarını 

daha çok merkezden hazırlayarak uygulama eğiliminde olmuĢtur. Türkiye’de pilot uygulama 

olarak 2006 yılında baĢlayan Kalkınma Ajanslarının kuruluĢu, Türkiye’de 1960’lı yıllarda 

baĢlayan merkezden planlama yaklaĢımından önemli bir kırılma olarak görülmektedir. 

Bölgesel kalkınma ajansları sistemi ile ekonomik büyümeyi gerçekleĢtirmeyi amaçlayan 

yasal düzenleme, geleneksel sektör bazlı ve merkezi olarak yönetilen ulusal politikalardan 

uzaklaĢmayı da iĢaret etmektedir. Bu düzenlemeyle, bir Avrupai kalkınma modeli 

benimsenmekte ve ekonomik büyümenin motoru olarak ulus-altı bölgelerin önemi 

vurgulanmaktadır. Aynı zamanda, ekonomik kalkınma ile ilgili yetkilerin bir bölümü yerele 

devredilmekte ve politik karar alma sürecine sivil toplum da dahil edilmektedir  (YOUNG-

HYMAN, 2008). 

3. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DESTEKLERĠ VE ĠSTĠHDAM 

Bu bölümde, Diyarbakır ve ġanlıurfa Bölgesinde faaliyette bulunan Karacadağ 

Kalkınma Ajansı’nın kuruluĢu, Bölgede istihdam durumu ve Ajansın 2010 yılında iĢletmelere 

(KOBĠ’ler) yönelik uyguladığı “Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı”nın istihdam 

üzerindeki etkisi incelenmiĢtir.  
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3.1 Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın KuruluĢu 

5449 sayılı Kanuna dayanılarak 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete’de 

yayınlanan, Bakanlar Kurulu’nun 2008/14306 sayılı “Bazı Düzey2 Bölgelerinde Kalkınma 

Ajansları Kurulması Hakkında Kararı” ile aralarında TRC2 (Diyarbakır-ġanlıurfa) 

Bölgesi’nin de bulunduğu 8 bölgede Kalkınma Ajanslarının kurulmasına karar verilmiĢtir. 

Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararından sonra Diyarbakır ve ġanlıurfa Valiliklerinin 

koordinasyonuyla bölgede Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplanarak Ajansın kurulma 

çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. 

Ajans Genel Sekreterinin atanması ve personel istihdamından sonra hızlı bir kuruluĢ ve 

kurumsallaĢma sürecine giren Ajans, 5 Aralık 2009 tarihinde hizmet binasının açılmasıyla 

çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. 

Kalkınma Ajanslarının yönetim yapısı, klasik kamu kurum ve kuruluĢlarının 

iĢleyiĢinden farklı olarak tasarlanmıĢ; çalıĢma birimlerinin kurulması, bölgenin yapısı ve 

Ajansın fonksiyonuna göre büyük ölçüde Bölgenin inisiyatifine bırakılmıĢtır. 

Bölgesel geliĢme hedefine yönelik olarak; Diyarbakır ve ġanlıurfa’daki kamu kurum ve 

kuruluĢları, özel kesim, sivil toplum kuruluĢları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında 

iĢbirliğini geliĢtirmek ve ajansı yönlendirmek üzere, Diyarbakır’dan 49 ve ġanlıurfa’dan 51 

temsilcinin katılımıyla 100 üyeyle oluĢturulan Kalkınma Kurulu, Ajansın tavsiye ve danıĢma 

organı olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Ajansın icra 

organı olan Genel Sekreterlik bünyesinde, Ajansın Bölgede yürüteceği planlama faaliyetleri, 

vereceği mali ve teknik destekler ile izleme ve değerlendirme faaliyetleri için gereken 

fonksiyonları ifa etmek amacıyla, Planlama Programlama Koordinasyon Birimi, Program 

Yönetim Birimi, Ġzleme ve Değerlendirme Birimi ile Destek Birimi oluĢturulmuĢtur. 

Ayrıca, Bölgedeki iĢ ve yatırım imkanlarını tanıtmak, yatırımcılara ücretsiz danıĢmanlık 

hizmeti vermek ve yatırımcıların izin ve ruhsat iĢlemleri ile diğer idarî iĢ ve iĢlemlerini tek 

elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek ve teĢvik etmek amacıyla, Diyarbakır ve 

ġanlıurfa’da Yatırım Destek Ofisleri kurulmuĢtur. Ajans’ta toplam 29 Uzman Personel ve 1 

Hukuk MüĢaviri ile 3 Destek Personeli istihdam edilmektedir.  

3.2 TRC2 Bölgesinde (Diyarbakır ve ġanlıurfa) Ġstihdam 

Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri iĢsizlik ve istihdam sorunudur. 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu geliĢmekte olan ekonomiler, günümüzde yüksek 
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büyüme oranları yakalamalarına rağmen yeterli düzeyde istihdam yaratamamaktadırlar. Bu da 

iĢsizliğin daha da artmasına yol açmaktadır. ĠĢsizlik, ekonomi dıĢında aynı zamanda 

toplumsal alanda birçok sorun yaratmakta, istikrarı ve sosyal bütünleĢmeyi tehdit etmektedir. 

Tablo 1- Hanehalkı ĠĢgücü Verileri (1.000) 

 Yıl 

15 ve Üstü 

YaĢtaki 

Nüfus 

ĠĢgücü Ġstihdam 
ĠĢsiz 

Sayı % 

Türkiye 

2008 50.772 23.805 21.194 2.611 11 

2009 51.686 24.748 21.277 3.471 14,0 

2010 52.541 25.641 22.594 3.046 11,9 

2011 53.593 26.525 24.110 2.615 9,8 

ġanlıurfa, 

Diyarbakır 

2008 1.696 540 464 76 14,1 

2009 1.810 622 505 117 18,8 

2010 1.932 647 563 85 13,1 

2011 2,022 663 608 55 8,4 

   Kaynak: TÜĠK, 2012a. 

Son dört yılın hanehalkı iĢgücü verilerini incelediğimizde (bu bilgiler il düzeyinde 

bulunmamaktadır); ġanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde çalıĢma çağındaki nüfusta 326 bin 

kiĢilik bir artıĢ yaĢanmıĢken, bu nüfustan ancak 123 bin kiĢi iĢgücüne dâhil olmuĢtur. Artan 

nüfusa yeterince istihdam olanağı yaratılamama sorunu bir yana, iĢgücü piyasasında 200 bin 

kiĢilik bir kayıp yaĢanmıĢtır. GeliĢmekte olan toplumlarda nüfusun iĢgücüne dâhil olmaması, 

genel olarak erken emeklilik, gençlerin okullarda daha uzun süre okumaları ve yüksek 

öğretime daha fazla sayıda girmeleri olarak gösteriliyor (BĠRTANE, 2011a ve 2011b).  

ġanlıurfa özelinde değerlendirme yaptığımızda, Grafik-1’de görüldüğü gibi, iĢgücüne 

katılma oranı ülke oranından 2008 ve 2009’da 10 puan, 2010 ise 13 puan düĢük düzeydedir. 

2010 yılı değerine göre, ġanlıurfa’da çalıĢabilecek yaĢtaki her 100 kiĢiden sadece 35 kiĢi 

çalıĢmakta ya da iĢ aramaktadır. Bir baĢka deyiĢle ildeki iĢgücü kaynağının üçte ikisi iĢgücüne 

katılmamakta, bu da insan kaynağının verimli kullanılmadığı anlamına gelmektedir.  

Diyarbakır’da ise iĢgücüne katılma oranı ülke oranından 20 ila 15 puan düĢük 

düzeydedir. 2010 yılı değerine göre, Diyarbakır’da çalıĢabilecek yaĢtaki her 100 kiĢiden 

sadece 32 kiĢi çalıĢmakta ya da iĢ aramaktadır. ġanlıurfa’da olduğu gibi bu ilde de iĢgücü 

kaynağının üçte ikisi iĢgücüne katılmamaktadır.  
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Grafik 1- ĠĢgücüne Katılma Oranı 

 

           Kaynak: TÜĠK, 2012b. 

DüĢük iĢgücüne katılma oranının iĢaret ettiği bir diğer konu ise, üreten kesimin daha 

fazla kiĢiyi geçindirmek zorunda kalması ve elde edilen gelirin daha fazla kiĢi arasında 

paylaĢılmasıdır. Diyarbakır’daki iĢgücüne katılma oranını, ortalama hanehalkının 6,76 (2000 

yılı TÜĠK verisine göre) ve toplam yaĢ bağımlılık oranının % 69,9 (2010) olduğunu göz 

önüne alırsak, her hanede 1,2 kiĢinin çalıĢtığı ve elde edilen gelirin 6,7 kiĢi arasında 

paylaĢıldığı sonucu çıkmaktadır (BĠRTANE, 2011a ve 2011b). 

Benzer bir durum, istihdam oranında (Grafik-2) da karĢımıza çıkmaktadır. Liberal 

ekonomi politikalarına geçiĢle birlikte devlet üretim ve yatırım alanlarında çekilmiĢ, istihdam 

yaratma daha çok özel sektöre bırakılmıĢtır. Son on yılda (krizin denk geldiği yıllar hariç) 

Türkiye yüksek büyüme oranları yakalamasına rağmen, yeterli düzeyde istihdam 

yaratılamamıĢtır. 2010 yılında Türkiye % 8,9’luk yüksek bir büyüme oranı yakalamasına 

karĢın, istihdamdaki artıĢ sadece % 1,8 olmuĢtur.  

Grafik 2- Ġstihdam Oranı 

 

            Kaynak: TÜĠK, 2012b. 

ÇalıĢma çağındaki nüfusta yaĢanan artıĢa paralel yeterli istihdam yaratılamaması, 

doğrudan iĢsizliğe iĢaret etmektedir. AĢağıdaki grafikte de görüleceği üzere, son üç yılda 

ġanlıurfa’nın iĢsizlik oranı ülke ortalamasının üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Krizin etkilerinin 
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yoğun olarak hissedildiği 2009 yılında ġanlıurfa % 17 ile Türkiye’de en yüksek iĢsizlik 

oranına sahip 15. il olmuĢtur. Aynı durum Diyarbakır için de geçerlidir. Krizin etkilerinin 

yoğun olarak hissedildiği 2009 yılında Diyarbakır % 20,6 ile Adana’dan sonra en yüksek 

iĢsizlik oranına sahip il olmuĢtur. Bu yılda iĢsizlik oranının birden artmasına, krizin etkisiyle 

daha çok iç piyasadaki daralmanın neden olduğu tahmin edilmektedir (BĠRTANE, 2011a ve 

2011b).  

Grafik 3- ĠĢsizlik Oranı 

 

            Kaynak: TÜĠK, 2011b. 

ġanlıurfa’da iĢsizlik oranı 2010’da ise % 4,6’lık düĢüĢle 2008 yılı oranının bile altına 

inmiĢtir. Bu düĢüĢteki 4,2 puanın krizden dolayı olduğunu bildiğimize göre normal seyirde 

iĢsizlik oranında % 0,4’lük bir iyileĢme yaĢanmıĢtır. Ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği 

2009 yılında 4,2 puanlık bir artıĢ ve sonrasındaki yılda hızlı bir toparlanma ile 4,6 puanlık 

düĢüĢ gerçekleĢmesi, kentin ekonomisinin ulusal ve uluslararası geliĢmelere çok duyarlı 

olduğunu göstermektedir. Oysa ġanlıurfa’nın bu yılda en fazla ihracat yaptığı ülkeler finansal 

kriz nedeniyle ekonomik daralma yaĢayan batı Avrupa ve Amerika değil, komĢu Ortadoğu 

ülkeleri olmuĢtur.  

Diyarbakır’daki iĢsizlik oranı 2010’da ise % 7,1’lik düĢüĢle 2008 yılı oranının bile 

altına inmiĢtir. Bu düĢüĢteki 5 puanın krizden dolayı olduğunu bildiğimize göre normal 

seyirde iĢsizlik oranında % 2,1’lik bir iyileĢme yaĢanmıĢtır. Ekonomik krizin etkilerinin 

hissedildiği 2009 yılında 5 puanlık bir artıĢ ve sonrasındaki yılda hızlı bir toparlanma ile 7 

puanlık düĢüĢ gerçekleĢmesi, kentin ekonomisinin ulusal ve uluslararası geliĢmelere çok 

duyarlı olduğunu göstermektedir. Oysa Diyarbakır’ın bu yılda en fazla ihracat yaptığı ülkeler 

finansal kriz nedeniyle ekonomik daralma yaĢayan batı Avrupa ve Amerika değil, Ortadoğu 

Ülkeleri, Çin, Libya, Hindistan gibi ekonomik büyümeleri pozitif yönde olan ülkeler olmuĢtur. 

Bu bilgilerden de, kentteki istihdamın daha çok iç piyasaya yönelik üretime dönük olduğu 
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sonucuna varılmaktadır (BĠRTANE, 2011a ve 2011b). 

ĠĢsizlik göstergelerini etkilemiĢ olabilecek bir diğer etmen de, tarımdan elde edilen 

gelirdir. Bölge illerinde tarımsal üretimden ve tarımsal desteklerden ciddi miktarlarda gelir 

elde etmekte ve bu gelirle baĢta inĢaat sektörü olmak üzere diğer sektörleri finanse etmektedir. 

2007-2008 döneminde yaĢanan kuraklıktan dolayı tarımsal gelirlerin azalması, özellikle 

inĢaata olan finansal aktarımın azalmasına, bu sektörde daralmanın yaĢanmasına ve bunun da 

2009’daki yüksek iĢsizliğe neden olması temel varsayımlardandır.  

Bölgedeki iĢsizlerin profilini incelediğimizde, iĢsizlerin ağırlıklı olarak lise altı eğitim 

grubunda oldukları ve kriz sırasında en fazla artıĢın bu gruptaki iĢsizlerde ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bir diğer önemli husus da, son yılda yükseköğretim grubundaki iĢsiz sayısında 

meydana gelen artıĢtır.  

Tablo 2- TRC2 Bölgesi Eğitim Durumuna Göre ĠĢsiz Sayısı (1.000) 

Yıl 

Okuma 

Yazma 

Bilmeyen 

Lise Altı 

Lise ve 

Dengi 

Meslek 

Okulu 

Yükseköğretim Toplam 

2008 7 55 10 5 76 

2009 11 85 17 4 117 

2010 7 61 12 15 85 

Kaynak: TÜĠK, 2012b. 

Bölgedeki iĢsizlerin en son çalıĢtıkları iktisadi faaliyet kollarına baktığımızda; kriz 

öncesinde üç sektördeki iĢsiz sayısının birbirine yakın olduğu, kriz sırasında en fazla sanayi 

sektöründe iĢten çıkarmaların yaĢandığı, krizden sonra tarım ve hizmetler sektöründe kriz 

öncesi rakamlara inilmesine rağmen, sanayi sektöründeki iĢsizlerin hala yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir.   

Tablo 3- TRC2 Bölgesi Son ÇalıĢılan Ġktisadi Faaliyet Koluna Göre ĠĢsiz Sayısı (1.000) 

Yıl Tarım Sanayi Hizmet 
8 Yıldan Önce 

ĠĢten Ayrılanlar 

Daha Önce 

ÇalıĢmamıĢ 

Olanlar 

2008 23 25 22  6 

2009 37 40 34 1 5 

2010 22 32 25 1 5 

     Kaynak: TÜĠK, 2012b. 

Bölgedeki iĢsizlerin iĢ arama süreleri incelendiğinde, çoğunluğun bir yıldan az bir 

sürede iĢ aradığı, krizle birlikte bu gruptaki iĢsiz sayısında artıĢ olduğu görülmektedir. Krizin 

yarattığı bir diğer etki de, bir yıl ve daha çok bir sürede iĢ arayanların sayısında görülen 
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artıĢtır. ĠĢ arama sürelerinin uzaması, iĢsizliğin yapısal bir sorun olarak geliĢmeye baĢladığına 

iĢaret etmektedir.  

Tablo 4- TRC2 Bölgesi ĠĢ Arama Süresine Göre ĠĢsiz Sayısı (1.000) 

       

Kaynak: TÜĠK, 2012b. 

Kriz dönemindeki ani artıĢ göz ardı edildiği takdirde, 2008’den 2010 yılına 

geldiğimizde her iki ildeki iĢsizlik oranının ülke ortalamasına yaklaĢtığı görülmektedir. 

01.03.2012’de yayınlanan hanehalkı iĢgücü verilerine göre ülke iĢsizlik oranı % 9,8, TRC2 

Bölgesinin ise ülke ortalamasın altına düĢerek 8,4 olmuĢtur (TÜĠK 2012a). Bölge illerinin 

iĢsizlik oranları 2011 öncesine kadar ülke ortalamasının üstünde seyrederken bu yılda 

ortalamanın altına düĢtüğü görülmektedir.  

3.3 Ajans Desteklerinin Ġstihdam Üzerindeki Etkisi 

Karacadağ Kalkınma Ajansı; 2010 yılında Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programı ve 

Turizm Altyapısı Mali Destek Programı olmak üzere 2 mali destek programı uygulamıĢtır.  

Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı’nın amacı, TRC2 (Diyarbakır-ġanlıurfa) 

Bölgesi’nde yenilikçi ve modern yöntemler kullanılarak sanayi ve tarıma dayalı sanayinin 

geliĢtirilmesi, hizmet sektöründe turizmin teĢvik edilmesi, sanayi, tarım ve turizm 

sektörlerindeki iĢletmelerin rekabet ve ihracat kapasitelerinin arttırılması, böylece yeni 

istihdam imkanları yaratılarak iĢsizlik ve yoksulluğun azaltılmasıdır.  

Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programına toplam 404 proje baĢvurusu yapılmıĢtır. 

BaĢvuruların % 53’ü Diyarbakır ve % 47’si ise ġanlıurfa’dan gelmiĢtir. Diyarbakır’dan 

yapılan proje baĢvurularında “sanayi” sektörüne yönelik projeler ilk sırada yer alırken, 

ġanlıurfa’dan yapılan proje baĢvurularında GAP’ın olumlu etkisiyle “tarıma dayalı 

sanayi”ye yönelik projeler ağırlık kazanmıĢtır. 

Bu program kapsamında toplam 61 proje sahibi ile destek sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 

Ancak, bu sözleĢmelerden 6’sı fesh edilmiĢ ve kalan 55 proje ise baĢarıyla uygulanarak 2011 

yılı sonu itibariyle tamamlanmıĢtır. Bu projelerden 4’ü kar amacı gütmeyen kurum ve 

Yıl 
1 Yıl Yıldan 

Az 

1 Yıl ve 

Daha Çok 

ĠĢ BulmuĢ 

BaĢlamak 

Ġçin 

Bekleyen 

Toplam 

2008 64 12 0 76 

2009 92 25 0 117 

2010 64 20 0 85 



 

313 

 

kuruluĢlara ait olup kalan 51 proje KOBĠ’ler tarafından uygulanmıĢtır.  

55 proje için Ajans tarafından toplam 11.112.165,04 TL hibe verilmiĢ; proje 

sahiplerinin eĢ-finansman katkısıyla (12.004.389,75 TL) birlikte Diyarbakır ve ġanlıurfa 

Bölgesinde toplam 23.116.554,79 TL’lik bir yatırım gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Grafik 4- Projelere Verilen Ajans Desteği ve EĢ Finansman 

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, proje desteği alan KOBĠ’lerin uygun Ģartlarda 

eĢ finansman temin etmeleri amacıyla, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve 

Finansbank ile iĢbirliği protokolleri imzalanmıĢtır. Ajanstan destek alan KOBĠ’lerin bir kısmı, 

eĢ finansman için kendi öz kaynaklarını kullanırken, bazı firmalar da banka kredisi 

kullanmıĢtır. ĠĢbirliği protokolü imzalanan bankalardan eĢ finansman olarak temin edilen 

kredi, toplam eĢ finansmanın yaklaĢık % 54’üne tekabül etmektedir.  

Grafik 5- Projelere Ġçin EĢ Finansman Temini 

 

Ayrıca, proje desteği alan KOBĠ’ler, bu bankalardan yaklaĢık 1.300.000,00 TL teminat 

kredisi kullanmıĢtır. 
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Tablo 10 incelendiğinde; KKA tarafından Diyarbakır ve ġanlıurfa Ġllerinde KOBĠ’lere 

sağlanan destekler ile söz konusu projelerin baĢlangıç döneminde firmalarda istihdam edilen 

kiĢi sayısı 1.979 iken, proje bitiminden sonra bu sayının % 34,71’lik bir artıĢla 2.666’ya 

ulaĢtığı görülmektedir. 

Tablo 5- Projenin Uygulanmasıyla Birlikte Ġstihdam Edilen KiĢi Sayısındaki DeğiĢim 

Gösterge 
BaĢlangıç 

Değeri 
Hedeflenen GerçekleĢen 

DeğiĢim 

(%) 

Ġstihdam Edilen KiĢi 

Sayısı 
1.979 2.777 2.666 34,71 

 

Grafik 6- Projenin Uygulanmasıyla Birlikte Ġstihdam Edilen KiĢi Sayısındaki DeğiĢim 
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Kalkınma Ajansları tarafından iĢletmelere verilen hibe desteklerinin, KOBĠ’lerin 

teknoloji yenileme, yeni ve ileri teknoloji kullanma maliyetlerini azaltarak daha rekabetçi bir 

duruma gelmelerine, bölgede sanayi, tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerinin geliĢmesine, 

üretim ve ihracat kapasitesi ile istihdamın artmasına katkıda bulunduğu söylenebilir.  

5 .  DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Günümüzde, yerel ve bölgesel kalkınmanın önemi ve gerekliliği yadsınamaz. 

Sürdürülebilir bir bölgesel kalkınma için iyi iĢleyen bir yerel kalkınma sistemine ihtiyaç 

vardır. Yerel kalkınma sistemi, ekonomik ve sosyal kalkınma ve geliĢme için kamu ve özel 

sektör ile STK’ın iĢbirliği ve koordinasyonuna dayanmaktadır. Bütün dünyada, yerel 

ekonomik kalkınmanın kilit kuruluĢlarından biri olarak kalkınma ajansları ön plana 

çıkmaktadır.  
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Küresel rekabet sürecinde, Bölgesel Kalkınma Ajansları, bölgelerin küresel pazarda 

rekabet gücü elde edebilmesi, tanıtılması ve bölgelere yatırım çekilmesine yönelik 

faaliyetleriyle giderek önemi ve rolleri artan yapılanmalardan biri haline gelmiĢtir (ÖZER, 

2007-2008). Nitekim, OECD tarafından 13 bölgeden 16 ajans ile ilgili olarak yapılan bir 

araĢtırma; bir çok OECD ülkesinde yerel düzeyde ekonomik kalkınmanın gerçekleĢtirilmesi 

ve yönetilmesinde, kalkınma ajansları modeline büyük bir güven duyulduğunu ortaya 

koymaktadır. ġüphesiz, kalkınma ajanslarının güçlü yanları olduğu gibi, bir takım zayıf 

yanları ve sınırlılıkları da söz konusudur. Ajansların baĢlıca güçlü yanları Ģu Ģekilde 

özetlenebilir: özel sektör benzeri bir yapıya sahip olmaları, çeviklik ve esneklikleri, mekansal 

odaklanma, liderlik, müĢteri ve sonuç odaklılık, yetenekli ve tecrübeli personel yapısı, güçlü 

ortaklık, yenilik, kapsayıcı ve entegre yaklaĢım, politik olmayan yapı ve katılımcılık…. 

Ajansların zayıf yanları ve sınırlılıkları olarak da, bütçe kısıtları ve fon sağlama ile ilgili 

düzenlemelerin yetersizliği, piyasa koĢulları, özerk olmayan yapıları, yönetiĢim eksiklikleri, 

yerel kalkınma sistemindeki kompleks rolleri sayılabilir (CLARK, HUXLEY ve 

MOUNTFORD, 2010). 

2000’li yıllardan itibaren gerçekleĢtirilen reformlarla önemli bir yapısal dönüĢüm 

sürecine giren Türkiye’de kurulan Kalkınma Ajansları, 21 inci yüzyılda potansiyelinin farkına 

varmıĢ ve geliĢen bir Türkiye için küresel rekabette önemli roller üstlenebilecek birimlerdir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, kalkınma ajansları; katılımcı, teknik kapasitesi yüksek 

ve dinamik yapılarıyla bölge planlarının hazırlanması ve yürütülmesinde önemli rol 

oynayacak kuruluĢlar olarak tasarlanmıĢtır. Kalkınma ajanslarının fonksiyonlarını dört ana 

baĢlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; bölgesel planlama, bu planlara dayanarak 

operasyonel programlar yürütme, bu programlar ile bölgelerde gerçekleĢtirilen yatırımları 

izleme-değerlendirme, yatırım tanıtım ve destekleme faaliyetlerini yürütmedir. 

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, uluslararası rekabet edebilirliği sağlamak ve verimli 

üretimi artırmak için kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları beraber hareket 

etmek durumundadır. Kalkınma ajansları, yerel aktörlerin birbirleri arasında ve ulusal 

düzeydeki kurumlarla iliĢkilerinde kolaylaĢtırıcı ve arabulucu rol oynama potansiyeline 

sahiptir.   

Bölgesel geliĢme politikalarını yerel bazda uygulayacak kurumsal bir mekanizma olarak 

Diyarbakır ve ġanlıurfa Bölgesinde faaliyet göstermek üzere kurulan Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek, 
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kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek 

suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak 

bölgesel geliĢmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi 

geliĢmiĢlik farklarını azaltmak hedefi doğrultusunda Eylül 2009 tarihinden itibaren kurulma 

ve kurumsallaĢma sürecine hız kazandırmıĢ ve geçen 2 yıllık dönemde büyük bir mesafe 

kaydederek mali ve teknik destekler vermeye baĢlamıĢtır.  

Diyarbakır ve ġanlıurfa Bölgesi, Türkiye’de en fazla göç veren ve en yüksek 

doğurganlık oranına sahip kentlerin baĢında gelmektedir. Yüksek göç hızına paralel olarak 

kentsel altyapı ve konut üretimi aynı hızla sürdürülemediği için çarpık ve sağlıksız kent 

merkezleri ortaya çıkmıĢtır. Benzer Ģekilde, kentlere yığılan nüfusa karĢılık, gerekli istihdam 

imkanlarının oluĢturulamaması, Diyarbakır ve ġanlıurfa’da iĢsizliği en önemli sorun haline 

getirmiĢtir.  

2009 yılında % 18,8’leri bulan TRC2 Bölgesindeki iĢsizlik oranı, 2010 yılında % 13,1’e 

gerilemiĢtir. 2011’in sonlarına geldiğimizde ise, düĢüĢ eğilimi devam etmiĢ ve yıl sonunda 

Türkiye ortalamasının (%9,8) da altında % 8,4 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir (TÜĠK, 2012a). Bu 

gerilemeyi tek bir nedene bağlamak doğru olmamakla birlikte, alınan diğer ekonomik ve 

sosyal tedbirlerin yanında, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından destek verilen projelerin de, 

bölgede yeni iĢ ve istihdam imkanları oluĢturarak iĢsizliğin azaltılmasına katkıda bulunduğu 

söylenebilir. 
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