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ÖZET 

Son yıllarda yapılan teorik ve amprik çalışmalar, yerel kalkınmanın çeşitli nedenlerle, 

yerel girişim ve girişimciler ile küçük-orta boy işletmeler marifetiyle daha kolaylıkla 

sağlanabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu gelişmede sadece girişimcilerin değil; yerel halkın, 

yerel yönetimin ve sivil toplum örgütlerinin de birer girişimci olarak yerel kalkınmaya katkıda 

bulunabilecekleri ve rekabetçi bir güdü ile kentlerinin, yörelerinin gelişmesine yön 

verebilecekleri kabul görmektedir. Özelikle, son yıllarda hızlı bir şekilde devam eden küresel 

süreç karşısında, yeni güç ve denge noktaları olarak kendini gösteren sanayi odaklarının 

(Gaziantep gibi) yerel kalkınmada ne denli önemli ve stratejik oldukları yadsınamayacak 

aşamaya gelmiştir. 

Gaziantep örneğinde olduğu gibi, girişim-girişimciler ve küçük-orta boy işletmeler, geri 

kalmış ve talep noksanlığı olan bölgelerde yaygın olarak yerel girişimcileri ve küçük-orta boy 

işletmeleri devreye sokarak hem kalkınmayı sağlayıp hem de yaygın işsizliğe karşı yeni iş 

imkânları yaratarak, bölgesel gelirin artmasına da yol açmışlardır. 

  Bu çalışmada genel olarak, küresel süreçteki gelişmeler karşısında, son yıllarda önemli 

ataklar yaparak yerel kalkınmanın sağlanabileceği ispatlayan Gaziantep’teki gelişmelerin ortaya 

konması amaçlamaktadır. Bunun içinde, öncelikle küresel süreç ve yerel değişim-yerel kalkınma 

kavramları irdelenecek; daha sonra, yerel kalkınmada girişim-girişimcilik ve küçük-orta boy 

işletmelerin bu süreçteki etkileri analiz edilecektir. 



  Çalışmanın son aşamasında ise, sanayi odağı haline dönüşen Gaziantep’teki girişim-

girişimciler, küçük ve orta boy işletmelerin küresel sürece eklemlenmeleri ve ortaya çıkan 

sonuçlarla, performansları değerlendirilecektir. 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda, insanlık tarihi çok büyük değişim ve dönüşümlere sahne olmaktadır. İnsanlık 

gerçekten sanayi uygarlığını geride bırakıp, yeni bir uygarlığa geçiyor. Tarihin hiçbir döneminde 

görülmemiş değişim ve dönüşümler yaşanıyor. Bu değişim ve dönüşümün başköşesinde 

küreselleşme sürecinde yaşanan hızlı değişimler yatıyor. Enformasyon ve bilgi sektörünün 

egemen olduğu bu yeni yapılar içinde; bölgesel bütünleşmeler, dışa dönük ihraç ekonomileri, 

KOBİ’ler, rekabet gücü, kalite yerel ya da mikro ölçekte kalkınma, insan odaklı sürdürülebilir 

kalkınma, sanayi odakları ve stratejik planlama gibi kavramlar ön plana çıkıyor. 

 

KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME SÜRECİ 

Ülkeler, insanlar ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve bağlantılar dijitalleşerek ışık hızına ulaşıyor 

ve çeşitleniyor, herkes her şeyle ve her yerle iletişim-etkileşim içine girebilir hale geliyor. Bu 

sürecin en önemli yansıması ise, uluslararası ticari ilişkilerde, üretim, satış ve pazarlama da 

kendini gösteriyor. 

Çok taraflı üretim, ticari ve mali ilişkilerin gelişimi küreselleşmeye hız kazandırdığı gibi 

beraberinde benzer özelliklere sahip aynı coğrafi bölge içerisinde olan ülkeleri, güçlerini 

birleştirici yoğun bölgesel ilişkiler içerisine de itiyor.  

Aslında bölgesel entegrasyon hareketleri, gelecekte meydana gelecek bir küreselleşmeye; 

geniş çaplı bir serbest ticari ve mali bütünleşme ortamına geçişin bir aşamasını oluşturmakta.  

Uzun yıllardır tartışılan 
“
ya küreselleşmeye karşı  bölgeselleşme tezi ya da küreselleşme 

ve bölgeselleşme el ele tezlerinden; zaman içerisinde küreselleşme ile bölgeselleşme el ele 

tezinin ağırlık kazanacağı şimdiden bir takım sinyallerini vermektedir. 

Küreselleşme sürecinde gelişme düzeyi farklı olan ülkelerin birbirleriyle yoğun siyasi, 

toplumsal ve ekonomik ilişkiler içerisine girmeleri gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülkeyi farklı 

boyutlarda etkilemekte ve ilişkilerin fayda ve zararlarını eşit bir şekilde dağıtmamaktadır.  

Bölgesel bütünleşme eğilimin artmakta olduğu günümüzde, ekonomik ve sosyal 

göstergeler, gelişmekte olan ülkelerin bu süreçten daha fazla negatif etkilendiklerini ortaya 



koymaktadır. Açıktır ki, küreselleşmenin sunduğu olanaklardan gerek ülkeler içinde gerekse 

ülkeler arasında, çok yararlananlar az yararlananlar ve hiç yararlanamayanlar bulunmaktadır. 

Ülkelerin içinde ve ülkeler arasında dengesiz gelir dağılımı, yaygın işsizlik ve fakirlik gibi 

çok ciddi sorunların varlığını sürdürdüğü bilinen bir gerçektir. Ama, bunlar direkt 

küreselleşmenin neden olduğu sorunlar da değildir. Zira bu sorunların tümü geçtiğimiz yüzyıl 

boyunca da insanlığın karşı karşıya olduğu temel sorunlar olarak varlığını sürdürmüştür.  

Bugün dünya bankası verilerine göre 6 milyarlık dünya nüfusunun yarısı kişi başına 

günde 2 doların altında bir gelirle yetinmek durumunda, yine dünya bankası verilerine göre 

yerküredeki kuzey-güney farklılığı son 20 yılda giderek derinleşmekte. Dolayısıyla, küresel 

ölçekte bir dengesizliğin olduğu bir gerçektir. Ancak unutulmaması gereken, bugün bu sorunlarla 

mücadele için düne göre elimizde çok daha fazla olanak ve araç olduğudur (The World Bank, 

2000). 

Küreselleşme sürecine ayak uydurabilmenin en iyi yönteminin, bölgesel ekonomik 

entegrasyon süreçlerinin olduğu genel kabul gören bir olgudur. Ve küreselleşme sürecinde başarı, 

bölgeselleşme sınavında başarılı olmayı gerektirmektedir (D.P.T., 1995).   

Küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimini genel hatlarıyla ortaya koyduktan sonra, bugün 

ve gelecekte küresel ve bölgesel süreçlerin Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve GAP Projesi gibi 

yerel ölçekte bölgesel kalkınma süreçlerini nasıl ve ne yönde etkileyecektir sorularına cevap 

vermemiz gerektiğidir. Öncelikle; 

 

NEDEN YEREL EKONOMİLER VE KÜÇÜK İŞLETMELER  

 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler farklı nedenlerle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 

(KOBİ) gelişmesine artan bir önem vermektedir. Özellikle 1970’lerde yaşanan dünya 

ekonomik krizi ile beraber KOBİ’lere verilen önemde artmıştır. Uluslararası organizasyonlar, 

Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlar KOBİ’lere 

yönelik politikalar geliştirmişlerdir. Bu politikalarda iki temel yaklaşım bulunmaktadır.  

 

1.      Yaklaşım: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yoluyla az gelişmiş ülkelerde 

yaygın işsizliğe karşı yeni olanaklar yaratmak, ailelerin gelirlerini arttırmak ve geri kalmış 

yerel ekonomileri canlandırmaktır. 



2.      Yaklaşım: Gelişmiş ülkelerde gerileyen ve eskiyen ağır sanayilerin ortadan 

kalkmasının yol açtığı yaygın işsizliğe çözüm bulmak ve zarar gören yerel-bölgesel 

ekonomilere canlılık kazandırmak, geri kalmış bölgeleri KOBİ’ler yoluyla kalkındırmaktır.   

Dünyada bölgesel ölçekte kalkınma sağlayabilmek için, küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelere verilen öneme ait somut örneklerden biride Avrupa Topluluğunun uyguladığı 

politikalardır. Çeşitli evreler sonucunda AB KOBİ politikalarını, farklı ekonomik bölgeler için 

değişik öncelikler saptayarak şöyle oluşturmuştur; 

 Kuzey Avrupa’nın eski sanayileşmiş bölgelerinde ağır sanayilerin ortadan kalkması ile 

ortaya çıkan ekonomik dönüşümü gerçekleştirmek, yeni iş alanları yaratmak ve teknolojiyi 

yenilemek amacıyla KOBİ’leri geliştirici adımlar olmuştur. Özellikle hizmet sektöründe 

hızlı bir biçimde yeni iş yerleri açılmıştır. 

 Gerileyen yerel ekonomilere canlılık kazandırmak, girişimciliği özendirmek ve 

geliştirmek. Kapanan büyük sanayi kuruluşlarında işsiz kalanlar için, kendi işlerini 

kurabilme konusunda teşvik ve yardımda bulunarak, yeni bir girişimcilik tipini ön plana 

çıkarmıştır. 

 Güney Avrupa’daki KOBİ’ler ekonomik ve yerel kalkınmada bir araç olarak 

görülmektedir. Geç sanayileşmesi ve kentleşmesi nedeniyle gelişmiş Kuzey Avrupa 

ülkelerinden farklı bir ekonomik yapıya sahip olan bu ülkelerde iş alanları yaratılması 

bölgesel entegrasyon ve geri kalmış bölgelerin kalkındırılması için, KOBİ’lere önemli 

görevler verilmiştir.  

 

 Ülkemizde de 1980’li yılların politikalarındaki değişimler, ülkemizde mekansal yapılarda 

ve sanayi coğrafyasında değişimlere yol açmıştır. Fordist üretim tarzından esnek üretime geçiş 

ülkemizi de etkilemiştir. Ekonomide özkaynak, yerel girişimcilik yapısı, yeni üretim teknolojileri 

ve ilişkileri, dayanışma ve güven faktörleri yeni sanayi odaklarının oluşmasına yol açmıştır  

 

NEDEN YEREL KALKINMA 

Son yıllarda yerel ekonomilere dayalı çalışmalarda, tabandan kalkınmanın, yerel gelişmenin ve 

girişimciliğin, yerel kalkınmaya yön vermesinin küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle mümkün 

olacağı savı ileri sürülmektedir.  



 Bu alanda sadece girişimcinin değil yerel halkın, yerel yönetimin ve sivil toplum 

örgütlerinin birer girişimci gibi ekonomik kalkınmaya katkıda bulunabilecekleri ve yarışmacı bir 

ruh ile kentlerinin yörelerinin gelişmesine yön verebilecekleri tartışılmaktadır: tıpkı, GAP master 

planının güncelleşmesi surecinde olduğu gibi... Bu süreçte, farklı kesimler arasında yerel uzlaşma 

zeminleri ve stratejiler önem kazanmaktadır.  

 Bu tartışmalar daha çok yerel ekonomileri ulusal ölçeğin dışında kimlik bulmuş gelişmiş 

ülkelerde yapılmaktadır (özellikle Avrupa Birliği ülkeleri). Artık yarışan ülkelere ek olarak, 

yarışan bölgelerden bahsedilmektedir. 

 Küçük işletmeler Güney Avrupa ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. İstatistikî 

verilere göre bu ülkelerin her birinde 50 ve daha az işçi çalıştıran işletmeler,  toplam işletme 

sayısının % 90 ile 95’ini kapsamaktadır. Veriler Türkiye ekonomisinde 10 ve daha az işçi 

çalıştıran çok küçük işletmelerin sayısının çok yüksek olduğunu göstermektedir (%90 ın 

üzerinde). İtalya hariç Güney Avrupa ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkelerine göre geç sanayileşmiş ve 

1950 ve1960’lardaki sanayileşme politikaları devlet ve özel girişim eliyle büyük sanayi 

yatırımlarını vurgulayıcı yönde olmuştur. İthal ikameci politikalar iç pazara yönelik bir ekonomik 

gelişmeye öncelik vermiştir.  

 Tüm bu gelişmeler küresel süreçte, mikro ölçekteki sosyal ve ekonomik gelişmelerin 

teşvik edilmesini ve benimsenmesini doğurmuştur. Bölgeler ve/veya alt bölgeler ile kentler adeta 

yeniden keşfedilmeye; onlara yeni ve önemli misyonlar yüklenmeye başlanmıştır. Ekonomik 

kalkınma literatüründe bile, topyekun kalkınma ve planlama konseptlerinin yerini bölgesel-

kentsel kalkınma ve stratejik planlama kavramları almaya başlamıştır. 

 Küresel dünyada, küresel sürecin daha çok tahrip etkisi yarattığı kırsal alanlar ve geri 

kalmış bölgeler/yörelere yönelik; başta gelişmiş ülkeler ve çeşitli bölgesel birlikler (AB, NAFTA, 

EFTA gibi) ortak fonlarının önemli bölümünü tarımsal desteklerden sonra, bölgesel kalkınma 

çalışmalarına kanalize etmiş ve etmektedir. Örnek olarak Avrupa Birliğinde, Avrupa Bölgesel 

Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu direkt 

olmak üzere, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kredi ve yardımları, Avrupa Yatırım Bankası 

kredileri, Yeni Topluluk Aracı ve Entegre Akdeniz Programları da bölgesel kalkınma için yapısal 

fonlara destek vazifesi görmektedirler. 

 



KÜRESEL VE BÖLGESEL SÜREÇLERİN ÜLKEMİZDEKİ BÖLGESEL 

DENGESİZLİGE ETKİLERİ 

 Tıpkı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bölgesel dengesizlikler giderek artan oranda 

hüküm sürmektedir. Bölgesel dengesizliği ortaya koymak amacıyla yapılan araştırmalar bize, 

bugün ülkemizin en yüksek gelirli bölgesiyle en düşük gelirli bölgesi arasındaki farkın 1’e 11 

olduğunu göstermektedir. Girmeye çalıştığımız Avrupa birliğinde ise, bu oran 1’e 3... 

 Bilindiği üzere, ülkemizde özellikle 1970’li yıllardan itibaren başlayan hızlı göç, tüm 

ekonomik ve sosyal gelişmelerin belli kentlerde yığılarak yoğunlaşmasına yol açmıştır: işgücü ve 

sermayeyi de peşinden sürükleyerek....küresel sürecin önlenemez gelişimi başta Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’nun Doğusunu da 

etkilemeye başlamış; bu bölgelerden nüfus-işgücü ve sermayenin gelişmiş bölgelere ve onun  

metropollerine kaymaya başlamıştır.  

 Bu süreç karşısında, sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarında farklı özellikleri olan bazı 

Anadolu kentlerinde yeni güç ve denge noktaları olarak kendisini gösteren “Sanayi Odakları”nın 

doğmasına ve hissedilir ataklar yapmasına yol açmıştır. Anadolu kentlerinde birer kişisel girişim 

örnekleri olarak ortaya çıkan, tıpkı İtalya’da olduğu gibi birey-aile-işletme ilişkisini iyi bir örgü 

oluşturarak yaşama geçiren Denizli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş gibi illerimizde 

yeni büyüme merkezleri/büyüme mekânları oluşmaya başlamıştır. Geleceğin Türkiye’sinde 

önemli kilometre taşlarından birini teşkil edecek olan yerel sanayi odaklarının, bölgesel/yerel 

kalkınma anlamında da stratejik öncelikler taşıyacağı ve önemli misyonlar yükleneceği de bu 

süreçte belirginleşmeye başlamıştır. 

 

SANAYİ ODAKLARI VE BÖLGESEL-KENTSEL KALKINMA ÇABALARI 

 Küreselleşmenin getirdiği yıkıcı rekabet karşısında, sanayi odaklarının küçük işletmeleri 

kabaca dört önemli avantaj sunabilmektedir: 

1.Kuruluş finansmanı, 

2.Ucuz ve güvenilir aile emeği, 

3.Ticari ve iş becerilerinin çocukluktan geliştirilmesi, 

4.Yerel piyasada güvenilir bir isim olması.. 

Büyük ölçeklerde üretim yapan endüstrilere karşın, her tür değişim ve dönüşüm esnekliğine sahip 

yerel sanayi işletmeleri, giderek uluslararası piyasalarda da etkin hale gelebilmektedirler.  



Bunun bir örneği de GAP kapsamındaki illerimizden Gaziantep’tir. Bugün bu ilimiz, uluslararası 

piyasalara yönelik üretim yapan bir odağa doğru hızla ilerlemektedir.  

 Gaziantep incelendiğinde, girişimcilerin ezici bir çoğunlukla o yörenin insanlarından 

oluştuğu gözlemlenmektedir. Aynı kentte ya da onun ilçe ve köylerinde doğup büyümüş kişilerin 

kendi yörelerinde yatırım yaptıkları, işlerini aile ve akrabalarının bulunduğu yerde kurmayı tercih 

ettikleri de gözlenmiştir. 

 İşte, gelecekte Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ve ülkemizin küresel süreçte önemli bir 

aktör olarak yer almasının sağlayacak bölgesel birleşmelerin yanı sıra, küresel rekabette de etkin 

olmasını sağlayacak bir projeler demeti olan GAP’ da girişimin ve girişimcinin de hayati önem 

taşıyacağı gözden kaçmamalıdır. 

 Gelecekte küreselleşmenin nimetlerinin de bu potalarda eritilip; küreselleşmenin 

külfetlerine karşı kalkan vazifesi görecek bu sanayi odaklarının, yepyeni savunma ve barınma 

alanları yaratabilecekleri ve geleceğin Türkiye’sinde önemlice işlevler yüklenecekleri kaçınılmaz 

olacaktır: 

 Küreselleşmeyi, bölgeselleşme ve yerelleşmeyle karşılama, 

  

 Büyük ölçekli işletmeler yerine küçük ve orta ölçekli işletmeler, 

 

 Topyekûn kalkınma yerine yerel ve bölgesel kalkınma, 

 

 Fiziki ve maddi temelli kalkınma yerine insan odaklı, erişilebilir ve sürdürülebilir 

temelli bir kalkınma, 

 

 Genel ve çok amaçlı planlama yerine stratejik bölgesel-kentsel planlama,   

 

Gelecekte geçerli olacak model ve konseptlerin başında gelecek unsurlar, kaynakların daha etkin 

ve esnek kullanımına, bölgesel ve yerel ekonomilerin ülke gelişme ortalamalarına erişmesine yol 

açacaktır. Özellikle de, küreselleşmenin yıkıcı etkileri karşısında... 

 

 

 


