
YEN /YEREL SANAY  ODA I TEMEL NDE G R MC L K 
DÜZEY N N MEKÂNSAL ANAL Z : KAHRAMANMARA  L  

ÖRNE  
 
 

Abdullah SOYSAL* 
 
 
 

ÖZ 
Geli mi  ve geli mekte olan ülkelerde, giri imcili in özendirilmesine özel bir önem veril-

mektedir. Gelecek yllarda da bu önemin artarak devam edece i beklenmelidir. Çünkü giri imci-
lik faaliyeti ile var olan kaynaklar etkin hale getirilerek, ekonomik büyüme ve geli me sürecine 
dinamiklik kazandrlr. Bu ba lamda giri imcili in kazanmlarna daha etkin ve rasyonel bir 
ekilde ula abilmede birçok temel faktör önemli rol oynamaktadr. Giri imcili i somut gerçeklik-

le bulu turarak ona alt yap hazrlayan yerel kaynak ve de erler de bu kapsamda giri imcilik 
düzeyine katk sa layan önemli bir girdi olarak de erlendirilmektedir. Bu çal mada, Kahraman-
mara  il merkezi ve ilçelerinde var olan i letme saylar, sektörel da lmlar ve bu i letmelerin 
hukuki türleri temel alnarak �Co rafi Bilgi Sistemleri� ve �AutoCad Program� yardmyla ilin 
giri imcilik düzeyi belirlenmeye çal lm tr. 
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ABSTRACT 
In developed and developing countries, a specail effort is given to accelerate 

entrepreneurship and its expected tor ise in the future. Because by activating the sources with 
enterpreneurship activities, economic growth and development period is dynamised. To gain 
advantages from entrepreneurial activities, a lot of factors must be considered. Local resources 
and values which create required substructure for the entrepreneur is one of these important 
factors. In this study, according to the number of companies, sectoral distribution and legal status 
of the companies in Kahramanmara  city, the entrepreneurship level is tried to determined by 
�Geography Information Sysytems� and �AutoCad Program�. 
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G R   
Modern ve açk ekonomilerde giri imcilik faaliyetleri her geçen gün daha 

da önemli hale gelmektedir (Kutanis vd., 2006: 390). Bunun temel nedenleri 
ise; tüm dünyadaki gelir da lmndaki adaletsizlik, ekonomik geli medeki böl-
geler aras geli mi lik fark, giderek artan i sizlik ve yoksulla ma, yeterince bü-
yüyememe ve etkin bir rekabet ortamnn olu turulamamasdr (Çakc, 2003: 71).  

Bu kapsamda giri imcilik faaliyetleri, kalknma için ekonomik bir temel 
yaratarak, sosyo-ekonomik geli menin i leyi ini etkin hale getiren önemli bir 
unsurdur (Paleno ve Kleiner, 2000). Di er taraftan bilim ve piyasa arasndaki 
bo lu u kapatmann, ekonomide rekabet ortamn olu turmann, yeni i  yarat-
mann, piyasaya yeni mal ve hizmet sunmann ve toplumsal zenginli e önemli 
katklarda bulunmann en etkili yolunun da yine giri imcilik faaliyetlerinden 
geçti i söylenebilir (Yurtseven, 2007: 63 ; Döm, 2006: 31). Ayrca bugün pek 
çok sektörün kar  kar ya kald  çevresel ko ullarda, i letmelerin hayatta kal-
ma ve geli me-büyüme becerilerinde, giri imcilik tutum ve davran larnn kilit 
faktör konumunda oldu u söylenebilir (Kurt vd., 2006: 99).  Giri imcilik faali-
yetlerinin önemli oldu u bir di er konu ise yerel ekonomilerin aktif duruma 
getirilmesidir. Bu durum özellikle il baznda o bölgenin giri imcilik avantajlar 
göz önünde bulundurularak yeni i  kollarnn ortaya çkmasna ve bu sürecin 
geli mesine önemli katklar sa lanmaktadr.  

Bu çal mada öncelikle giri imcilik kavram ve kapsam, Türkiye�de giri-
imcilik, yeni/yerel sanayi oda  kavram ve kapsam, sanayile me sürecinde 

mekân faktörü ve yeni sanayi odaklar açsndan önemi, yeni/yerel sanayi oda  
olarak Kahramanmara  konular ele alnm tr. Çal mann ara trma bölümünde 
ise Kahramanmara  ilinin giri imcilik düzeyi Co rafi Bilgi Sistemleri ve 
AutoCad program yardmyla mekânsal yönden analiz edilmeye çal lm tr. 
Analiz sonucunda ise Kahramanmara  ilindeki giri imcilik faaliyetlerinin dere-
cesi ve yönü ortaya konularak, ilin giri imcilik düzeyini daha etkin hale getir-
meye yönelik öneriler sralanm tr. 

I. G R MC L K KAVRAMI KAPSAMI VE ÖNEM  
Giri imcilik genel olarak; risk alma, yenilikleri yakalama, frsatlar de er-

lendirme ve tüm bunlarn ya ama geçirilmesi süreci olarak tanmlanabilir 
(Aktoprak, 2008). Bir di er tanma göre ise giri imcilik; parasal ve ki isel tat-
min ödülü kar l nda, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek, gerekli 
zaman ve çabay harcayp farkl de erde mal ve hizmet yaratma süreci olarak 
ifade edilmektedir (Hisrich ve Peters, 1995: 16). Schumpeter (1961) ise giri im-
cili i; yeni ürünlerin üretildi i, yeni süreçlerin geli tirildi i, yeni ihracat pazar-
larnn bulundu u, yeni hammadde kaynaklarnn bulundu u ve i letme açsn-
dan yeni birle imler olu turularak mevcut ekonomik düzenin yklmasn sa la-
yan bir giri im, bir yetenek olarak tanmlamaktadr (Döm, 2006: 5). 
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Bu tanmlamalar kapsamnda giri imcilik faaliyetlerinde; kâr elde etme, 
ba mszlk, risk alma, yaratclk ve yenilik yapma dü üncesi egemendir (Tutar 
ve Küçük, 2003: 163). Giri imcili in avantajlar arasnda ise, i sizlik sorununa 
çözüm bulmas (Döm, 2006: 31), üretim faktörleri ve girdilerinin üretkenlikleri-
ni arttrmas (Yurtseven, 2007: 60), yeni fikirlerin yaratlmas, yaylmas ve 
uygulanmasn hzlandrarak yeni endüstrilerin do masna zemin hazrlamas ve 
verimlili i arttrarak ekonomik büyüme ve kalknmay etkin hale getirmesi 
(Aktoprak, 2008; Burns, 2001: 32) gibi unsurlar saylabilir. 

Giri imcili in ortaya çk yla ilgili yakla mlara bakld nda; klasik eko-
nomi anlay  giri imcili in ortaya çkmasnda en önemli etmen olarak bireysel 
çkarlarn en üst düzeye çkarlmasn görürken (Erdo mu , 2000: 95), çevreyi 
öne çkaran yakla mlar ise giri imcilerin ortaya çkmasnda pazar mekanizma-
lar ve devlet/hükümet politikalarnn etkili oldu unu vurgulam tr (Arslan ve 

enkal, 2007: 56). Geli mi  ülkelerde pazar mekanizmalar giri imci snfn 
ortaya çkmasnda etkili iken; geli memi  ülkelerde, giri imcili in geli mesi 
hükümet politikalarnn belirledi i ekonomik güdülere ba ldr. Bu ba lamda 
Papanek�in (1971) Pakistan, Bu ra�nn (1987) Türkiye örne i giri imcili in 
geli mesinde devletin belirleyici rolünü göstermektedir (Erdo mu , 2000: 95). 
OECD (2004) ise giri imcili i etkileyen faktörleri genel olarak u ekilde srala-
m tr: Kültür, altyap, sosyal faktörler, ekonomik faktörler, yasalar ve düzenle-
meler, bilgi, finans, teknoloji, e itim ve insan kaynaklar, piyasa yaps ve birey.   

II. TÜRK YE�DE G R MC L K  
Uluslararas giri imcilik endeksinde Türkiye�nin 29 ülke arasnda daha az 

sayda bir giri imciye sahip oldu u belirlenmi tir. Buna göre Türkiye�de her 
100 yeti kin içinde i letme kuranlarn says 4,6 iken bu say, rlanda�da 12, 
ABD�de 11.7, G.Kore�de 15 ve Meksika�da ise 18.7 olarak belirlenmi tir (Kurt 
vd., 2006, s.106). Birle mi  Milletler (BM) Kalknma Program'nn (UNDP) 
2007-2008 nsani Geli me Raporuna göre ise, Türkiye 350 milyar dolarlk d  
ticaret hacmine sahip ve Gayri Safi Yurtiçi Hasla'ya (GSYH) göre dünyann en 
büyük 17'nci ekonomisi olarak belirlenmi tir. Ayn raporda Türkiye nsani Ge-
li mi lik Endeksinde ise 177 ülke arasnda 84'ncü srada yer ald  ortaya çk-
m tr (http://hdr.undp.org, 2007). 

Global Entrepreneurship Monitor (Global Giri imcilik Platformu-GEM) 
tarafndan 37 ülkeyi kapsayan çal mada ise, giri imcilik aktivitesinin en yük-
sek oldu u ülkenin Tayland oldu u bunu Hindistan ve ili�nin izledi i tespit 
edilmi tir. Tayland'da 18-64 ya  arasndaki her 100 yeti kinden 18,9�u giri imci 
kategorisinde iken, Hindistan�da ise bu oran 17,9 olarak belirlenmi tir. Türki-
ye�nin henüz dâhil edilmedi i bu ara trmada, Çetindamar�n yapm  oldu u 
hesaplamada Türkiye�de her 100 yeti kinden yakla k 5�inin giri imci oldu u 
tahmin edilmektedir. 2010 ylnda ise Türkiye�de her 100 yeti kinden 6,5�inin 
giri imci olaca  tahmin edilmektedir. Bu oran ise yakla k 3 milyon 203 bin 

http://hdr.undp.org


Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say: 34, Temmuz-Aralk 2009, ss.213-240 216 

ki iye kar lk gelmektedir. 2002 ylnda Türkiye�de 2 milyon 92 bin kadar giri-
imci oldu u dikkate alnrsa, Türkiye�nin 2010 ylna kadar 1 milyon 111 bin 

yeni giri imci ve ylda ise ortalama 138-139 bin yeni i letme kurmas gerekti i 
ifade edilmi tir (Büyük, 2003). Di er taraftan yeni kurulan i letme saylar aç-
sndan da Türkiye�nin kötü bir performans sergiledi i söylenebilir. OECD ülke-
lerinde yeni kurulan i yerlerinin tüm i letmeler içinde oran %11-17 iken, kapa-
nan i yerlerinin oran ise  %9-14 arasnda de i mektedir. Türkiye�de bu oranla-
rn ise srasyla %3-5 ve %0-9 oldu u belirlenmi tir (Aktoprak, 2008). 

Dünya ölçe inde Türkiye�nin rekabetçi gücü ve giri imcilik düzeyi a a -
daki Tablo 1�de oldukça net olarak gösterilmektedir (www.bilgitoplumu.gov.tr, 
2008). 
Tablo 1: Ülkeler Aras Sralamada Türkiye�nin Rekabet Gücü 

Gösterge 2003 2004 2005 
Büyüme Rekabet Gücü Endeksi(GCI) 65 66 66 
         -Teknoloji Alt Endeksi 54 52 53 

 Ortam Rekabet Gücü Endeksi (BCI) 52 52 51 
         - letme Operasyonlar ve Strateji Alt. End. 51 44 38 
        -Ulusal  Ortamnn Kalitesi Alt Endeksi 55 55 51 

Kaynak: Dünya Ekonomik Formu (2003-2004), (2004-2005), (2005-2006) Raporlar, 2008 

Yukardaki Tablo 1 incelendi inde, özellikle küreselle me ve hzl tekno-
lojik geli me sürecinde Türkiye ekonomisinin dünya ülkeleri rekabet gücü sra-
lamasndaki yeri belirgin bir geli me gösterememi tir denilebilir. Türkiye gene-
linde illerin giri imcilik performansna inildi inde ise giri imcilik performans 
en geli kin olan illerin sadece stanbul ve Kocaeli oldu u (Aktoprak, 2008) 
a a da ekil 1�de gösterilmi tir.  

ekil 1: Türkiye Giri imcilik Haritas 

 
Kaynak: KURT, M., V. A CA ve S. ERDO AN; (2006), �Afyonkarahisar li Giri imcilik Performansnn 

Co rafi Bilgi Sitemleri le Analizi�, Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi, C. VIII, S. 2, 
s.107. 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr
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Yukardaki haritada da görülebilece i gibi Türkiye�de çok az ilin giri im-
cilik kapasitesi yönünden olumlu durumda oldu u ve illerin büyük bir bölümü-
nün giri imcilik kapasitesinin geli en ve snrl geli en iller grubunda bulundu u 
ifade edilebilir.  

III. YEN /YEREL SANAY  ODA I KAVRAMI VE KAPSAMI  
1970�li yllarn sonunda ve 1980�li yllarn ba nda ya anan dünya ekono-

mik bunalm ile birlikte üretimin yeniden yaplanmas kapsamnda i letmeler 
Fordist üretim biçiminden daha esnek bir yap gösteren post-Fordist üretim bi-
çimine do ru bir geçi  gerçekle tirmi lerdir. Bu geçi le birlikte, a  örgütlenme-
leri içerisinde yer alan KOB �lerin ba at oldu u, i bölümü ve tanmlamalarn 
esnekle tirildi i ve sosyo-ekonomik ili kilerde mekânn dinamik varsayld  
bir yapya do ru dönü üm sa lanm tr (Çakmak ve Erden, 2005: 113). Böylece 
bu yeni paradigma ile mekana yeni bir bak  biçimi getirilmi tir. Bu yeni bak  
biçiminde mekân, tüm sosyal, ekonomik, kültürel ve politik geli melerin do al 
bir bile eni olarak sunulmu , di er bir deyi le, mekân, edilgen bir unsur olmak-
tan çkarlarak, tüm yapnn olu umu ve üretilmesinde etken bir unsur olarak 
de erlendirilmi tir. Dolaysyla mekânn toplumsal ve ekonomik olaylar açk-
lamada etken bir unsura dönü türülmesi yeni sanayi odaklar olarak adlandrlan 
ve yerel giri imcili i ön plana çkaran yakla mlarn da önem kazanmasn sa -
lam tr. 

Bu ba lamda günümüzde, �küresel kentler� ve/veya �yeni sanayi odaklar� 
olarak adlandrlan bu kavram (Geyik ve Co kun, 2004: 678), orta ve hatta kü-
çük boy kentlerde ekonomik canll n ya anmas anlamnda kullanlmaktadr 
(Dinler, 2005: 400). Yeni sanayi odaklarnn günümüzde önem kazanmasnn 
ba lca nedenleri ise; sanayinin de i en yaps, esnek üretim sistemi (Eser ve 
Köse, 2005: 98), küreselle me (Kumral, 2006: 277) ve ekonomik ili kilerde 
bilgisayarla ma (Dinler, 2005: 402-403) olarak sralanabilir.  

Yerel sanayinin geli mesi ve giderek acmaszla an uluslararas piyasada 
kalc bir yer edinebilmesi için, bu sanayi odaklarnda üç önemli mekanizmann 
olmas gerekti i üzerinde durulmaktadr. Bunlar (Çakmak ve Erden, 2005: 115): 
Yenilikçilik, kültürel uyum ve yeniden üretim olarak sralanabilir. Bu ba lamda 
sanayi odaklarnn iki önemli özelli i bu geli me merkezlerini di erlerinden 
ayrt etmektedir. Bunlardan ilki yerel düzlemde gerçekle en üretimin, uluslara-
ras piyasalarda rekabet gücüne eri mesi,  di eri ise bulu çuluk-yaratclk kapa-
sitesidir (DPT, 2000: 165). Di er taraftan herhangi bir sanayi yo unla ma ala-
nnn ardbölgesi olmamas; di er bölgelerden çevreselle en giri imci ve serma-
ye yerine; kendi giri imcisi ve kaynaklarn kullanmalar, GSY H, nüfus ve 
hepsinden önemlisi sanayi göstergeleri itibariyle ba arl bir geli me performan-
s göstermeleri, firmalar aras dayan ma a nn olmas, fason ili kilerin yo un 
olmas ve KOB �ler temelinde belli ba l sektörlerde uzmanla malar (Dinler, 
2005: 404) yeni/yerel sanayi odaklarnn ba lca özellikleri olarak sralanabilir.  
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Özellikle bu tip sanayi odaklarnda; ortak sosyal kültürel yap, ortak de erler, 
davran lar ve dilin payla lmas, yüz yüze ili kiler yardmyla dayan ma a -
nn, bilginin yaylmasnn ve yaratc ortak dü üncenin geli mesi faktörü önem 
arz etmektedir (Çakmak ve Erden, 2005: 115). 

Bütün bu faktörler kentsel ekonomilerin küresel ekonomide birer aktör ola-
rak yer almasn sa larken (DPT, 2003: 108), yerel kimliklerin tannmas ve 
kabul edilmesini de (Eraydn, 2001: 369) beraberinde getirmi tir. Dolaysyla 
yerelle me sürecinde; yerel kaynaklar, bilgi ve beceri stoku ve di er yerel po-
tansiyellere de ba l olarak belirli sektörlerde uzmanla ma becerisi gösteren 
bölge, il ve yörelerin, kar la trmal bir üstünlük ve rekabet avantaj elde ede-
cekleri ifade edilmektedir (Eser ve Köse, 2005: 99).  

Porter (1995) kentlere stratejik rekabet avantaj sa layan faktörleri; yerel 
talep artlar, bölgesel kümelerle uyum, ülkenin genel ekonomik artlar, ülke-
nin genel siyasi artlar, çevre iller, mü teriler (üretilen ürün ve hizmete talip 
olanlar), bölgede sanayi kümelerinin varl , bölgenin geli mi lik düzeyi ve 
uluslar aras aktörler ve sahip olunan insan gücü olarak sralam tr (Geyik ve 
Co kun, 2004: 678). ehrin sahip oldu u kaynak ve kabiliyetler, ehrin kültürü, 
tarihi birikimi, ö renme bölgelerinin varl , co rafi konum, insan sermayesi, 
e itim altyaps, do al yap, yerel yönetimin kalitesi, teknolojik potansiyel, top-
rak kalitesi, merkezi hükümet nezdinde ehrin temsil gücü, endüstriyel altyap, 
yatrm iklimi, ebekele me ve vizyon birli i ve giri imcilik yetene i de yine 
ehre rekabet avantaj sa layan faktörler olarak sralanmaktadr (Hamel ve 

Heene, 1994; Eraydn, 2001: 369; Co kun, 2004).  
Bu faktörlerin firmalarn rekabet gücü, dolaysyla kentlerin geli mesi üze-

rindeki etkisi geli me/sanayile me stratejilerine, bölgesel geli me politikalarnn 
olu turulmasna, piyasalarn yaps ve i leyi ine, piyasa/firma d ndaki kurum-
larn (devlet, yerel yönetimler, sivil toplum) rolüne göre de i me göstermekte-
dir (Eser ve Köse, 2005: 104). Bu noktadan bakld nda, kayda de er yerel 
sanayile me çabalarnn yapld  ve belli bir sektörde uzmanla an orta ve kü-
çük ölçekli i letmelerin giderek artt  Türkiye ekonomisinde, bu yerel sanayi-
le me çabalarnn küçük sanayi kümelenmelerinin ötesine gidip gitmeyece i; 
küreselle en bir dünyada bu yerel sanayile me çabalarnn uluslar aras piyasa-
larla kalc bir bütünle me yaratp yaratmayaca  önem kazanmaktadr. 1990�l 
yllardan beri, Denizli, Gaziantep, Kahramanmara  vb. örnekleri altnda, yerel 
kalknma ve sanayile me olgusu, pek çok akademisyen, politikac ve bürokrat 
tarafndan de erlendirme altna alnm tr (Çakmak ve Erden, 2005: 116).  

VI. SANAY LE ME SÜREC NDE MEKÂN FAKTÖRÜ VE YEN  
SANAY  ODAKLARI AÇISINDAN ÖNEM  

Sanayile menin mekânla ili kisi, mekânsal da lm; sanayile me sürecini 
ve yönelimini anlamak, giri imcili in dinamiklerini daha somut bir ekilde or-
taya koymak bakmndan önem ta maktadr. Mekân kavram, birçok farkl 
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disiplinin ilgi alanndadr. Ekonomik açdan mekan kavram ise, ekonomik faa-
liyetlerin (üretim, da tm, tüketim, payla m) meydana geldi i düzlem olarak 
görülebilir (Candan vd., 2009: 345). Ekonomik co rafya, geleneksel olarak 
belirli mekânlar, ekonomik aktivitelerin gerçekle tirilmesi için en uygun yerle-
imler olarak görmü tür. Bir örnek olarak do al kaynaklar (madenler, ormanlar 

ve verimli topraklar) ve ula m kolayla tran vadi, nehir ve da  geçitlerinin 
yerle imleri verilebilir. nsan aktiviteleri, tarih boyunca ula m kolayla trmak 
amacyla de i ik altyaplar (yollar, tüneller, köprüler, havalimanlar, kanallar, 
vs.) in a etme e iliminde olmu , bir anlamda faaliyetlerini kolayla tracak ya-
pay bir çevre olu turmaya çabalam tr (Marin, 2009: 1). Bu anlamda sanayi 
ekonomisinde iktisadi faaliyetlerin temel mekân kentler olarak kabul görmü tür 
(Candan vd., 2009:345). Çünkü kentler, yol, köprü, telekomünikasyon, bilgi 
sistemleri, konut ve fabrika gibi fiziksel altyapnn en çok yo unla t  yerler 
olarak kar mza çkmaktadr. 

Sanayi devrimi ile birlikte birer sanayi ve ticaret merkezi haline gelen 
kentler (Sert vd., 2005: 102), ekonomik faaliyetlerin y ld  alanlar olarak 
kendini göstermektedir. Y lma alanlarnn olu mas, ekonomik etkinliklerin 
meydana geldi i mekânlarn tanmlanmasnda da önemli sonuçlar do urmakta-
dr. Özellikle sanayile me, sermayenin do rudan do ruya fiziksel anlamda yo-

unla masn sa layarak birikimin mekâna olan ba mll n mutlak klm tr. 
Bu anlamda sermayenin; fabrikalarda, bankalarda, tarmsal arazide ve kiralana-
bilir yerle im yerlerinde, yani fiziksel anlamda, elle tutulur bir ekilde �mekan 
üzerinde� topland  ifade edilebilir (Candan vd., 2009: 345). Dolaysyla eko-
nomik co rafyay ekillendiren en önemli faktörler; kar la trmal avantajlar, 
ölçek ekonomileri, negatif ekonomiler ve ula m giderleri olarak saylabilir. 
Bailly ve Beguin (1993) bu faktörleri; ekonomik ve sosyal olarak tarihsel arka 
plan, do a, enerji ve hammadde kaynaklar, pazar, i gücü olarak sralamaktadr 
(Ya ar, 2005: 55). Yani bir mekânn kârll n; i çi ücretleri ve verimlili i, 
ekonominin sosyal yaps ve yerle im mekânnn talep ve arz kaynaklarna olan 
uzakl  gibi birçok faktör belirleyebilmektedir (Marin, 2009: 4). 

Günümüzde küreselle menin getirdi i rekabet esnek ve uyum yetene i 
yüksek i letme (KOB ) ve kentleri ön plana çkarm tr. Yeni sanayi odaklar 
olarak adlandrlan bu kentlerin kendi ekonomik dinamiklerini ve mekânsal 
avantajlarn (yukarda saylan faktörler çerçevesinde) verimli bir ekilde kul-
lanmalar ise ekonomik kalknmann her a amasnda büyümenin önemli bir 
kayna n olu turacaktr.  

V. YEN /YEREL SANAY  ODA I OLARAK KAHRAMANMARA    
Bu bölümde yeni/yerel sanayi oda  olarak Kahramanmara  ilinin Türkiye 

ölçe inde rekabetçi yaps, giri imcilik düzeyi ve ilin sanayi oda  olmasnda 
etken olan faktörler ele alnm tr. 
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A. KAHRAMANMARA  L N N TÜRK YE ÖLÇE NDE 
REKABETÇ  YAPISI 

Özellikle son yllarda; sanayinin geleneksel bölge merkezlerinden ( stan-
bul, Ankara vb. gibi) çevre illere yaylmas ve bu illerde merkezi olmayan sana-
yinin yo unla mas, kamu sanayi yatrmlarnn yo un oldu u illerde sanayide 
durgunluk ve gerileme gözlenmesi ve en önemlisi de Anadolu�nun farkl illerin-
de yer alan baz illerin, içsel kaynaklara dayal olarak ve belirli sektörlerde uz-
manla arak yeni/yerel sanayi oda  olarak ortaya çkmalar yeni/yerel sanayi 
kentlerinin olu masna güçlü katklar sa lam tr. 

Bu anlamda kendi yerel giri imcilik, sermaye ve teknolojik potansiyelleri-
ni ve snaî birikimlerini harekete geçirerek, ucuz i gücü avantajndan da yarar-
lanarak son yllarda hzl geli me gösteren illerden biri de mevcut imalat sanayi 
geli mi lik sralamas sonuçlarna göre yeni sanayi odaklar olarak nitelendirilen 
iller arasnda 27�nci srada yer alan (DPT, 2003: 115) Kahramanmara  ilidir. 
Kahramanmara  ilinin rekabetçi yapsnn ne düzeyde oldu unu belirlemeye 
yönelik yaplan ara trmalar, ilin Türkiye ölçe inde ekonomik durumunu belir-
lemeye yönelik önemli ipuçlar vermektedir. A a da farkl ara trmaclar tara-
fndan tespit edilen bulgular özetlenmeye çal lm tr. 

Eser ve Köse�nin (2005) �Türkiye�de malat Sanayi� adl 44 ilde ve 12 alt 
sektörde gerçekle tirdikleri ara trmann Kahramanmara  ile ilgili bulgularna 
bakld nda: �istihdam� de i keninde Kahramanmara  44 il arasnda 31�inci 
srada, �katma de er� de i keninde 30�uncu srada ve �ihracat� de i keninde 
ise 24�üncü srada yer alm tr. Ara trmann � llerin Sanayide Uzmanla mas� 
bölümünde ise Kahramanmara �n 5�inci srada geldi i saptanm tr. Yani di er 
iller gibi Kahramanmara  ilinin de bir ya da iki sektörde uzmanla t  (Karabük 
demir-çelik�te; Kahramanmara  tekstil�de; Tokat ve Malatya gda�da) ve snai 
ürün ihracatnn hemen tamamna yaknn bir ya da birkaç sektörde gerçekle -
tirdi i söylenebilir. Ara trmann bir di er bölümünde ise Kahramanmara �n 12 
alt sektörde sadece �Dokuma, Giyim E yas ve Deri Sanayi�nde yerelle me ve 
uzmanla ma gösterdi i ve bu sektörde gerek istihdam ve gerekse katma de erde 
oldukça iyi oldu u belirlenmi tir. 

Kazanck�n (2007) �Türkiye�de Y nla ma Katsaysna Göre Bölgelerde 
Y nla an Sektörler� konulu ara trmasna göre ise Kahramanmara  ilinin özel-
likle, tekstil ürünleri imalat, a aç ve a aç mantar ürünleri imalat ve ana metal 
sanayi sektöründe uzmanla t , ancak bununla birlikte ilin istenen düzeyde bir 
sektörel çe itlilik olu turamad  belirlenmi tir.  

Göçer ve Çrac�nn (2003), �Türkiye�de Kentlerin Sosyal ve Ekonomik 
Göstergeleri Arasndaki li ki� adl çal malarnda ise Kahramanmara  80 il 
arasnda 4 küme içerisinde dördüncü kümede 1�inci srada yer alm tr. Özellik-
le ekonomik olarak geri kalm  illerin bulundu u dördüncü kümede Kahra-
manmara �n yer almasnn temel nedeni, okulla ma oran açsndan ülke orta-
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lamasnn altnda olmas olarak açklanm tr. Ara trmann � malat Sanayi Üre-
timi ve Özel Sektör Giri im Faktörü� bölümünde ise Kahramanmara  ikinci 
grupta 10�uncu srada yer alm tr. Bu bulgu ise Kahramanmara �n sanayile me 
yolunda hzl bir ekilde ilerledi i tezini do rulamaktadr.  

DPT�nin (2003) � llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geli mi lik Sra-
lamas� ara trmasna göre ise, sonuçlar 1996 yl ara trma sonuçlar ile kar -
la trld nda Kahramanmara  ilinin 81 il arasnda 6 basamak yukar çkt  ve 
50�den 44. sraya yükseldi ini ortaya koymaktadr (DPT, 2003: 52-53). 

DPT�nin (2003) �Geli mi lik Endeksine Göre Kademeli l Gruplar� ara -
trmasnda ise, Türkiye; farkl geli mi lik düzeylerinde 5 ayr gruba ayrlm tr. 
Bu de erlendirme sonucunda Kahramanmara  19 ilin oldu u dördüncü grupta 
yer alm tr. Ara trmada Kahramanmara , Tokat ve Ordu illerinin imalat sana-
yinde öne çkt  belirlenmi tir (DPT, 2003: 67-68). Ara trmann bir ba ka 
bölümünde ise toplam 8 ilden olu an Akdeniz Bölgesi�nde Kahramanmara ; 
Adana, Antalya, Mersin ve Hatay�dan sonra 1 milyonu a an nüfusu ile 5�nci 
sradadr (TÜ K, 2007). Endeks de eriyle Kahramanmara  ve Osmaniye�nin 
ülke ortalamasnn altnda kald  söylenebilir (DPT, 2003: 88). 

B. KAHRAMANMARA  L N N G R MC L K DÜZEY  
Kahramanmara  ilinin ekonomik yapsnn, Cumhuriyet'ten 1980'li yllara 

kadar genellikle tarm, hayvanclk ve küçük el sanatlarna dayal olarak geli ti-
i söylenebilir. Bu süreçte ehrin ekonomisi gerek insanlarn içe dönük üretim 

ve ticaret stratejisi, gerekse de ehrin devletin ekonomi ve alt yap konularndaki 
hizmetlerinden yeteri kadar pay alamamasndan dolay önemli ölçüde büyüme 
gösterememi tir (www.kmtso.org.tr, 2008). Fakat 1968 ylnda ilin kalknmada 
öncelikli iller kapsamna alnmas ile sanayile menin yapsnda bir de i im 
görüldü ü ifade edilebilir (Alc, 2007, s.39). 

Türkiye özellikle 1980�li yllardan sonra piyasa ekonomisi kural ve ilkele-
rini benimsenmeye ba lamasyla Kahramanmara  ili de yeni bir döneme, sana-
yile me ve ça da  ticaret sürecine girmi tir (KMTSO, 2001, s.2). Böylece yl-
larca gerçekle tirilemeyen ekonomik büyüme için gerek sermaye, gerekse giri-
imcilik konusunda ilde alt yap olu turulmaya ba lanm tr. Devletin, üretime 

ve ihracata yönelik geli tirdi i te viksel politikalara hzl cevap veren ve bu 
çerçevede te viklerini do ru kullanarak bu frsat iyi de erlendiren Kahraman-
mara l giri imcilerin, ehrin bugün sahip oldu u dinamik ekonomik yapy 
kurmalarnda önemli katklar olmu tur (www.ilgenelmeclisi.com, 2008). 

A a da Tablo 2�de Kahramanmara  ili ile ilgili ekonomik ve sosyal ge-
li mi lik göstergeleri verilmi tir. Tablo 2�ye göre, K.Mara  ilinin toplam yüzöl-
çümü 14.346 km2 olup, il ülke yüzölçümünün yüzde 1,8�ini kaplamaktadr. 
2007 yl itibaryla il nüfusu 1 milyonun üzerindedir. l nüfusunun yüzde 58,2�si 
ehirde, yüzde 41,8�i ise krsal kesimde ya amaktadr. DPT tarafndan yaplan 
� ller tibariyle Sosyo-ekonomik Geli mi lik Sralamas Ara trmas�na göre, 

http://www.kmtso.org.tr
http://www.ilgenelmeclisi.com
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K.Mara  ili 81 il içerisinde 44�üncü srada bulunmaktadr. 2003 ylnda, ilin ki i 
ba  GSY H de eri 1.584 dolar olarak gerçekle mi tir.  

Tablo 2: Kahramanmara  linin Ekonomik ve Sosyal Geli mi lik Durumu 

 K.Mara  Türkiye Bölge/Türkiye 
(Yüzde) 

Nüfus (Milyon, Ki i) (2007) 1.004.414 70.586.256 1,4 
Yüzölçüm (Bin, Km2)  14.346 781,4 1,8 
Sosyo-Ekonomik Geli mi lik Sra-
s 44* - - 

Ki i Ba na Dü en GSY H Mikta-
r ($)   1.584 8.407**  

ehirle me Oran (Yüzde) 58,2 64,9 - 
* K.Mara  ilinin 81 l içerisindeki genel geli mi lik srasn göstermektedir. 
** Birle mi  Milletler (BM) Kalknma Program'nn (UNDP) 2007-2008 nsani Geli me Raporu 

Kaynak: TÜ K, 2007 

Bugün yakla k 450 sanayi tesisi ile Türkiye�nin dev üretim merkezlerin-
den biri olan Kahramanmara , sanayi üretimi konusunda ilk 15 il arasnda yer 
almaktadr. l üretti i bu ürünleri yakla k 80 ülkeye ihracat etmekte ve üretilen 
bu ürünlerin %98�ini ise sanayi ürünleri olu turmaktadr. Bu ürünlerin yllk 
yaratt  katma de er ise yakla k 1.5 milyar dolar olarak ifade edilmektedir. 
lin ihracat rakamlarna bakld nda; 2003 ylnda 138.5 milyon dolar iken 

2006 ylnda 281.9 milyon dolar ve 2007 yl ilk iki aylk ihracat toplamnn ise 
49.6 milyon dolar olarak gerçekle ti i dikkat çekmektedir. hracatn büyük ço-

unlu u ise AB ülkelerine yaplmaktadr. thalat rakamlarnda da yllar itibariy-
le art larn oldu u söylenebilir. Buna göre 2004 ylnda gerçekle en ithalat, 333 
milyon dolar iken, 2006 ylnda ise bu rakam 435.6 milyon dolar olarak gerçek-
le mi tir. Bu rakamlarn büyük bir ksmnn sanayide yatrm yapan firmalarn 
makine-teçhizat ve hammadde almlarndan olu tu u ifade edilebilir (Eskalen, 
2007). A a da Tablo 3�de Kahramanmara  ilinin 1980�2000 yllar arasndaki 
sektörel geli mesi ile ilgili veriler sunulmu tur. 

Tablo 3: Kahramanmara �ta Sektörel Geli me (1980-2000) 
Yl Tarm 

(%) 
Sanayi 

(%) 
n aat 
(%) 

Hizmet 
(%) 

Di er Faaliyetler 
(%) 

1980 76 6 4.1 13 0.8 
1985 76 5.7 3.7 14.3 0.3 
1990 72 7.9 3.8 15.9 0.5 
2000 65.6 9.8 4.1 20.4 0.1 

Kaynak: www.die.gov.tr, 2002: 53 

Tablo 3�e bakld nda tarm sektörünün 1980 ylndan 2000�li yllara do -
ru öneminin gittikçe dü tü ü söylenebilir. Tarm sektöründe ya anan bu dü ü  

http://www.die.gov.tr
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seyrine kar lk 1980�den bu yana sanayi ve hizmet sektörlerinin ise öneminin 
gittikçe artt n söylemek mümkündür (Alc, 2007, s.40).  

Kahramanmara  ekonomisinde önemli bir pay olan sanayi sektörü, ilde 
a rlkl olarak 1984 ylndan sonra ba lam tr. Bu sanayinin birle imi özellikle 
tekstil konusunda gerçekle mi tir (http://tr.wikipedia.org, 2008).  A a da Tablo 
4�de Kahramanmara �ta tekstil alt sektörünün durumu özet olarak verilmi tir. 

Tablo 4: Tekstil Sektörü Faal letme Says  

Alt Sektör 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
plik 63 62 65 66 68 67 69 84 

Dokuma 29 26 26 25 26 30 29 26 
Örme 41 29 29 47 47 47 47 44 
Boya 12 12 13 14 15 21 21 23 

Kaynak: http://www.kmtso.org.tr/e_gostergeler/27.htm (11.06.2008) 

 
Yukarda Tablo 4�de de görüldü ü gibi, Kahramanmara  tekstil sektörü fa-

al i letme saysnn yllar ve alt sektörler itibaryla genel durumuna bakld nda 
2000�2007 yllar arasnda tüm alt sektörlerde i letme saysnn ortalama olarak 
art  görülmektedir. Kahramanmara �ta tekstil alt sektöründe faaliyette bulunan 
i letmelerin yllk üretim durumlarna bakld nda ise; iplik 2000 ylnda yllk 
230 ton iken 2007 ylnda 363 tona, dokuma 2000 ylnda yllk 110.000 metre 
iken 2007 ylnda 131.396 metreye, örme 2000 ylnda yllk 62 tondan 2007 
ylnda 76.5 tona, boya 2000 ylnda yllk 70 ton iken 2007 ylnda136.8 tona, 
denim 2007 ylnda yllk 44.635 parçaya ve hazr giyim ise 2000 ylnda yllk 
12.000 parça iken 2007 ylnda 19.539 parçaya çkm tr. Buna göre Kahra-
manmara �ta tekstil sektörü 2000-2007 yllar arasnda tüm sektörlerde sürekli 
bir art  göstermi tir.  Bu sektörün istihdam etti i i gören says ise toplam 
24.289 olup, iplik fabrikalar 12.287 ki i ile en fazla istihdam sa lamaktadr  
(www.kmtso.org.tr, 2008). Kent için tekstil sektörü önemli oldu u kadar ülke-
miz açsndan da önemlidir. Çünkü Türkiye�de üretilen 1.270.000 ton ipli in 
280.000 tonu Kahramanmara  ili tarafndan üretilmekte olup üretimdeki pay 
%22,0 orannda bir de ere sahiptir (Alc, 2007: 42).  

Kahramanmara �n sanayile mesinde önemli pay olan bir di er sektör ise 
gda�dr. Toplam 3.347 ki iye i  imkân sunan gda sektörü; 61 biber atölyesi, 
10 dondurma i letmesi, 8 ya  fabrikas, 7 yem fabrikas, 6 un fabrikas, 3 bulgur 
fabrikas ve 1 eker fabrikas olmak üzere toplam 96 firma says ile ilin eko-
nomik geli mesine önemli katklar sa lamaktadr. Bu sektörler arasnda biber, 
ylda 18.000 ton üretim kapasitesi ve 1500 ki iye i  imkân sunarken (Tekinel, 
1996), Dondurma sanayi ise toplam 10 fabrikada ylda 3.000 ton üretim kapasi-
tesi 215 ki iye i  imkân sunmaktadr (www.kmtso.org.tr, 2008). Kahramanma-
ra  ekonomisine katk sa layan bir di er sanayi ise, Elbistan eker Fabrika-

http://tr.wikipedia.org
http://www.kmtso.org.tr/e_gostergeler/27.htm
http://www.kmtso.org.tr
http://www.kmtso.org.tr
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s�dr. 1977 ylnda faaliyete geçen fabrika ylda 47.000 ton kristal, 10.000 ton 
küp eker, 15.600 ton melas ve 37.000 ton melasl kuru küspe üretimiyle ehrin 
ekonomisine oldukça önemli katklar sa lamaktadr (Dedeo lu, 1996: 137). Sv 
ya  sektörü de ehrin ekonomisi için oldukça önemli olarak de erlendirilen bir 
di er sektör olarak ifade edilebilir (www.ilgenelmeclisi.com, 2008).  

Kahramanmara  ekonomisi için Af in-Elbistan Termik Santralinin önemli 
bir pay oldu unu söylemek mümkündür. 1975 ylnda A ünitesi ve 2000 yln-
da ise B ünitesi temeli atlan santralin, yllk elektrik üretimi maksimum kapasi-
tede 17.4 milyar kilovat saattir. Santralin üretti i enerji, ülkemizdeki toplam 
elektrik üretiminin yakla k % 10�unu kar lamaktadr. letmede 1.120 i çi ve 
178 memur çal maktadr (http://www.euas.gov.tr, 2008). 

Kahramanmara �n ekonomisine katk sa layan bir di er sektör ise, metal 
sanayidir. Türkiye�ye mutfak e yas, yani; çelik tencere, çaydanlk, vb. ürünle-
rin üretiminde kullanlmak üzere giren hammaddenin yakla k %50�si Kahra-
manmara �ta, saylar 50'ye yakla an firmalarda i lenmektedir (Eskalen, 2007). 
Ylda ortalama 5.000.000 parça çelik mutfak e yas üretilen sektörde yakla k 
1.500 ki i istihdam edilmektedir. Bu sektörü 21 i letme says ve 309 ki iyi 
istihdam eden alüminyum ve bakr haddehaneleri izlemektedir 
(www.kmtso.org.tr, 2008). Kahramanmara �ta sanayi alannda üretim yapan ve 
toplam 3.748 ki iye i  imkân sunan di er i letme türleri ise; ba ta kuyumculuk 
olmak üzere yap elemanlar, ka t sektörü, ambalaj ve petro-kimya olarak say-
labilir (www.kmtso.org.tr, 2008). Türkiye�de altn merkezi olan stanbul�dan 
sonra ikinci  srada yer ald  kuyumculuk sektöründe ise toplam 3.000 ki i 
istihdam edilmekte ve yllk 12 ton altn i lenmektedir (Dedeo lu, 1996: 35).  

1. Kahramanmara  linin Sanayi Oda  Olmasnda Etken Olan Fak-
törler 

Kahramanmara  ilinin yeni sanayi olmasnda özellikle 1968 ylnda ilin 
kalknmada öncelikli iller (KÖY) kapsamna alnmas önemli bir faktör olarak 
de erlendirilebilir. Di er taraftan ilin ekonomik anlamda sçrama yapmasnda 
en önemli etken hiç ku kusuz ehre verilen te viklerdir (Aydn, 2007: 82). A a-
da Tablo 5�de 2004-2007 yllar arasnda Kahramanmara �a verilen yatrm 

te vikleri ile bunun sonuçlar özetlenmi tir. 

Tablo 5: Kahramanmara �a Verilen Yatrm Te vik Belgeleri (2004-2007) 

Yllar Belge Says Toplam Yatrm (Ytl) stihdam 
2004 39 187.495.061 1.493 
2005 85 807.836.074 3.214 
2006 71 663.652.358 4.410 
2007 96 1.273.911.028 10.413 

2008* 1 1.170.637 15 
Ocak ay  

Kaynak: http://www.kmtso.org.tr/e_gostergeler/39.htm (14.06.2008) 

http://www.ilgenelmeclisi.com
http://www.euas.gov.tr
http://www.kmtso.org.tr
http://www.kmtso.org.tr
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Kahramanmara �ta 5084 Sayl Te vik Kanunu kapsamnda tamamlanan 
yatrmlarn sektörel da lm incelendi inde; te viklerden en fazla pay 
647.795.700 dolar ile tekstil sektörü (%48,8) alrken bunu, %37,4 ile in aat ve 
çimento sektörünün izledi i ortaya çkm tr (www.kmtso.org.tr, 2009). Tekstil, 
çimento ve in aat sektörleri yatrmlarnda her ne kadar yo unluk ya ansa da 
di er sektörlerde de önemli oranda olmasa da bir canll n ya and  söylenebi-
lir. Devam eden yatrmlarn toplam tutarnn yakla k 982 milyon dolar oldu u 
(www.kmtso.org.tr, 2009) göz önüne alnd nda Kahramanmara �n giri imlik 
potansiyelinin gelecek yllarda önemli oranda artaca  ifade edilebilir. Di er 
taraftan ki i ba na yllk ortalama te vik belgeli yatrmlarn endeks de erlerine 
bakld nda ise 221,4 endeks de eri ile Kahramanmara �n, 100 olarak alnan 
Türkiye ortalamasnn oldukça üzerinde bir yatrma sahip oldu u ifade edilebi-
lir (DPT, 2000: 217). 

Kahramanmara  ilinin sanayi oda  olmasnda bir di er önemli etken ise 
ilin ald  kredi miktardr. Buna göre sanayi oda  olarak tanmlanan toplam 12 
il arasnda Kahramanmara  ilinin 1988-1998 yllarnda hem ihtisas d  krediler, 
hem de toplam krediler baznda Türkiye ortalamasnn üzerinde oldu u belir-
lenmi tir. 1988 ylnda Kahramanmara  ilinin kulland  ihtisas d  kredi mik-
tar 12 milyon dolar iken 1998�de bu tutar 118 milyon dolara yükselerek, % 816 
art  sa lam tr. 1988 ylnda Kahramanmara  ilinin kulland  toplam kredi 
miktar ise 41 milyon dolar iken 1998�de bu tutar 170 milyon dolara yükselerek, 
% 308 art  sa lam tr (DPT, 2000: 220). 

Devletin ekonomik alanda mal ve hizmet üretmek ve ticari faaliyette bu-
lunmak amacyla açt  Kamu ktisadi Te ebbüsleri (K T) de özellikle az geli -
mi  yörelerdeki geli me sürecine ivme kazandrmada ve sanayile me kültürünü 
yaygnla trmada öncü roller üstlenmi lerdir. Bu anlamda kamuya ait özellikle 
Sümerbank gibi kurulu larn Denizli ve Kahramanmara  gibi illerin sanayile -
mesinde olumlu katklar sa ladklar söylenebilir (Özaslan, 1999). 

Küçük Sanayi Siteleri (KSS)  ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) de 
ilin sanayisinin yerelle mesinde ve sanayi oda  olmasnda önemli katklarnn 
oldu u söylenebilir. Bu kapsamda ilde 2000 ylnda 1571 adet i yerini kendi 
içinde barndran mevcut KSS says 5 olup, devam eden ve 622 i yerini içine 
alacak olan KSS says ise 4�tür.  Di er taraftan Kahramanmara  ilinde 300 
hektar alan içine alan OSB says ise 1 olup yatrm programnda teklif edilen 
OSB ise 1 olarak belirlenmi tir. 

Yeni sanayi oda  olarak DPT�nin (2000) 12 il ara trmas kapsamnda 
Kahramanmara  ilinin 1988 ylndaki i yeri oran  % 0,33 iken bu oran 1997 
ylnda % 0,56�ya yükselmi tir. 1988 ylndaki istihdam oran ise % 0,37�den 
1997 ylnda % 0,66�ya yükselmi tir. çilik saati ise 1988 ylnda % 0,39�dan 
1997 ylnda % 0,78�e yükselmi tir. lin imalat sanayindeki pay ise 1988 yln-
da 0,1 iken 1998 ylnda 0,4 olmu tur. lin Gayri Safi Yurt çi Hâsladaki 

http://www.kmtso.org.tr
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(GSYH) pay ise 1988 ylnda 0,9 iken bu oran 1998 ylnda 1 olarak gerçek-
le mi tir. Yeni sanayi oda  olarak tanmlanan Kahramanmara  ilinin 1980 ve 
1997 yllarndaki toplam imalat sanayi i yeri says içindeki pay ise % 0,22�den 
% 0,56�ya yükselmi tir. Bu yükselmenin temelinde ise ilin, KOB �ler temelinde 
geli en sanayile mesi ve tekstil sektörü gibi küçük ölçekli giri imi mümkün 
klan uzmanla ma alanlarnn yatt  ifade edilebilir. Kahramanmara  ilinin 
1980 ve 1997 yllarndaki katma de erlerinin toplam imalat sanayi katma de eri 
içindeki pay ise % 0,14�ten % 0,29�a yükselmi tir. Kahramanmara  ilinin yeni 
sanayi oda  olarak ana uzmanla ma alan ise tekstil ve metal e ya-makina ola-
rak kendini göstermektedir. lin imalat sanayisinin hukuki durumuna göre da -
lmna bakld nda ise ferdi mülkiyete göre kurulan i letmelerin saysnda ciddi 
oranda bir art  dikkat çekmektedir. Bunun yannda anonim (1980�de % 
0,03�den 1997�de % 0,32�ye) ve limited irket (1980�de % 0,02�den 1997�de % 
0,09�a) saylarnda da önemli art lar söz konusu olmu tur. Bu art n temelinde 
ise yine ilde uzmanla lan tekstil sektörünün, küçük i letmelerin kurulmasn 
mümkün klan yapnn ve ilin insanlarnn yüksek ve yaygn giri imcilik potan-
siyeline sahip olmasnn önemli paynn oldu u ifade edilebilir. Yeni sanayi 
oda  olarak Kahramanmara �ta d  göç olgusunun sorun olmaya devam etti i 
söylenebilir. lde 1980�de binde -14 olan göç oran 1990�da binde -42 olmu tur.  

VI. KAHRAMANMA  L NDE G R MC L K DÜZEY N N 
MEKÂNSAL ANAL Z N N AUTOCAD VE CO RAF  B LG  
S STEMLER  LE NCELENMES  

A. ARA TIRMANIN METODOLOJ S  
1. Ara trmann Amac 
Bu ara trma, Kahramanmara  ilini mevcut i letme saylar, sektörel yap 

ve hukuki türleri kapsamnda ele alarak, ilin giri imcilik düzeyini mekânsal 
yönden AutoCAD Program ve Co rafi Bilgi Sistemi kullanarak analiz etme 
amacn ta maktadr. 

2. Ara trmann Kapsam 
Ara trmada i letmeler, giri imcili i temsil eden birer ekonomik birimler 

olarak de erlendirilmi tir. Dolaysyla il merkezindeki ve ilçelerdeki i letme 
saylarna ve bu i letmelerin sektörel durumlarna ve hukuki türlerine Ticaret ve 
Sanayi Odalar ve Esnaf ve Sanatkârlar Odalar�ndan ula larak çal mann alt-
yaps olu turulmu tur. Çal mada ilçelerin giri imcilik düzeylerinin zayf ola-
ca  dü ünülerek sermaye i letmelerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara 
bölünmü  komandit) yannda özellikle ahs i letmeleri ve kooperatifler de dik-
kate alnm tr. Ayrca il ve ilçe nüfuslar ve i letme saylar ili kilendirilerek 
giri imci yo unlu u hesaplanm tr. 
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3. Ara trmann Yöntemi 
Bilgi ça  olarak adlandrlan günümüzde bir bilgiye ula abilmek ve o bil-

giyi kullanabilmek büyük önem ta maktadr (Komesli ve Ünalr, 2003: 148). 
Bu ba lamda AutoCad ve Co rafi Bilgi Sistemleri de (CBS) günümüzde birçok 
alanda kullanlan ve ihtiyaç duyulan bilgi sistemlerindendir. Ara trmada Kah-
ramanmara  il merkezi giri imcilik düzeyinin mekânsal analizinde AutoCad 
2007 program kullanlrken, Kahramanmara  il merkezi ve ilçeleri giri imcilik 
düzeyinin mekânsal analizinde ise Co rafi Bilgi Sistemlerinden yararlanlm tr.  

Kahramanmara  il merkezi giri imcilik düzeyinin mekânsal analizini yap-
ma kapsamnda AutoCad 2007 program için ilk olarak 11.04.2008 tarihli Kah-
ramanmara  Ticaret ve Sanayi Odas�ndan alnan ve giri imcilikle ili kilendiri-
len veriler ve Kahramanmara  Belediyesi�nden alnan il merkezinin idari snr-
larn içeren ehir mar Haritas temin edilmi tir. Autocad 2007 programna 
aktarlan harita üzerinde (mevcut i letme türlerinin tespiti için) öncelikle nokta-
larn görünmesini engelleyecek olan (okul, resmi daireler vb. alanlar) kaldrla-
rak sadece Kahramanmara  ili ve mahallelerinin snrlarn belirleyen çizgiler 
braklm tr. Daha sonra i letmeleri nokta biçiminde il merkezinde ikametgâh-
larna göre gösterebilmek için noktay koyaca mz yere Surcle menüsü ile yu-
varlak çizilmi  ve çizilen yuvarla  tam nokta olarak gösterebilmek için hacth 
menüsü ile yuvarla n içi doldurularak nokta olu turulmu tur. Olu turulan bir 
nokta i letmelerin il merkezindeki ikametgâhlar dikkate alnarak kopya-
la/yap tr yöntemi ile ço altlm tr. Böylece i letmelerin AutoCad 2007 prog-
ramnda harita üzerinde da lm gerçekle tirilerek il merkezindeki i letmelerin 
fiziksel da lmn izlemek mümkün hale gelmi tir. Belli bir indeks görüntüsü 
olu turularak kullanlan bu programn en önemli avantaj ise sadece ilgili i let-
me türlerinin ehirdeki ikametgâhlar dikkate alnarak da tlabilmesidir. Di er 
taraftan bir hukuki i letme türü için farkl renkler kullanlm tr. Buna göre; sar 
renk anonim i letmeyi, krmz renk limited i letmeyi, pembe renk kooperatifle-
ri, ye il renk kolektif i letmeyi ve turkuaz renk ise ahs i letmesini temsil et-
mektedir. 

Kahramanmara  il merkezi ve ilçeleri giri imcilik düzeyinin mekânsal ana-
lizinde ise Co rafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanlm tr. CBS teknolojisi; haritalar 
eklindeki grafikler kullancya, kaytlar saklamak, kavramlar analiz etmek, 

gelece i önceden tahmin etmek ve sonuçta mekansal kavramlarn di er kavram-
larla ileti imini sa lamakta kolaylklar sunar (Tecim ve Kncal, 2004: 2; Erdi 
vd., 2004: 2). Bu anlamda CBS�nin üzerinde çal lan alann giri imcilik düzeyini 
analiz etmede ve gelece e yönelik giri imcilik faaliyetlerinde hangi çevre faktör-
lerinin dikkate alnmas gerekti i üzerinde karar alclara oldukça önemli veriler 
sa layan bir bilgi sistemi oldu u söylenebilir (Tecim ve Kncal, 2004: 3). 

Kahramanmara  il merkezi ve ilçeleri giri imcilik düzeyinin mekânsal ana-
lizinde kullanlan program, ArcView GIS 8,3�dür. Kahramanmara  ili ve ilçele-
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rini kapsayan ve giri imcilikle ili kilendirilen veriler il ve ilçelerdeki Sanayi ve 
Ticaret Odalar ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalar�ndan elde edilmi tir. 
11.04.2008 tarihinde elde edilen bu veriler bilgisayar ortamna ArcView yazl-
m ile aktarlp Kahramanmara  ilinin giri imcilik haritas olu turulmu tur. Kah-
ramanmara  il merkezi ve ilçelerini de kapsayan harita saysalla trlarak dijital 
ortama aktarlm  ve (.dxf) formatnda kaydedilmi tir.  ArcView program kul-
lanlarak altlk shape formatna dönü türülmü  ve harita ile ili kilendirilerek 
veri taban tablolar olu turulmu tur. Bu veri taban tablolarna ilçe isimleri ve 
ilçelerdeki mevcut i letme saylar girilerek ilçe baznda i letme verileri grafik 
altlkla ili kilendirilmi  ve ili kilendirme i leminden sonra sistem her türlü sor-
gulama ve analiz i lemine hazr hale getirilmi tir. 

B. KAHRAMANMARA  L N N G R MC L K DÜZEY N N 
MEKÂNSAL ANAL Z  

Kahramanmara  ilinin giri imcilik düzeyine ili kin analiz iki boyutta ele 
alnm tr. Bunlardan ilki Kahramanmara  il merkezini dikkate alan ve 
AutoCAD 2007 program ile yaplan analiz ve ikincisi ise Kahramanmara  il 
merkezi ve ilçelerini de kapsayan ve ArcView 8,3 yazlm program kullanlarak 
yaplan analizdir. 

Kahramanmara  gerek 1950�li yllardan itibaren geli en sanayile me ve 
göç olgusu ve gerekse tarm, endüstri ve in aat sektörlerinin geli mesine ba l 
olarak nüfus ve kentsel yerle im alan bakmndan hzl bir büyüme e ilimine 
girmi tir (Temiz vd., 2005). 1968 ylnda kalknmada öncelikli iller kapsamna 
alnan Kahramanmara �ta tarmn yan sra ticaret ve sanayi sektörleri de belir-
gin bir ilerleme göstermi tir. Bu geli melere ba l olarak 1960 ylnda 54.447 
olan kent nüfusu, 1980 ylna kadar 3,2 kat artarak 178.557�ye ula m , 2000 
ylnda bu say 326.198 olarak belirlenirken (Gürün ve Doygun, 2006, s.1) 2007 
ylndaki nüfus saymnda ise bu say 1.004.414 olmu tur (TÜ K, 2007).  

Kahramanmara  kentsel yerle im alan da nüfus art na ba l olarak son 
21 yl içerisinde 4,5 kat büyümü tür. Karabulut ve di erlerinin (2006) yaptklar 
analizlerde Kahramanmara  ili yerle im alannn yllk yakla k %11�lik bir 
oranla geli ti ini ortaya koymu tur. 1985 ylnda 1054 hektar olan ehir alannn 
2006 yl sonunda 4857 hektara ula aca  belirtilmi tir (Karabulut vd., 2006: 7). 
Bu kapsamda Kahramanmara �ta kentsel yapla mann özellikle son 20 yl içe-
risinde hz kazand  ifade edilebilir (Gürün ve Doygun, 2006: 2). A a da Tab-
lo 6�da Kahramanmara  il merkezinde faaliyet gösteren i letmelerin da lm 
verilmi tir. 
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Tablo 6: Kahramanmara  l Merkezinde Faaliyet Gösteren letmelerin Hukuki 
ve Sektörel Da lm, stihdam Durumu ve Giri imci Nüfus Oran 

K.Mara  
Merkez/ 
Hukuki  
Tür 

Anonim Limited ahs  
letmeleri 

Kollektif Kooperatif Toplam Nüfus letme  
Says/ 
Nüfus 

Merkez 523 1850 3759 51 333 6816 500,950 0,0136 
K.Mara  
Merkez/ 
Sektör 

Tekstil ve 
Konfeksiyon 

Gda Metal  
Sanayi 

Ka t  
Sektörü 

Yap  
Elemanlar 

Ambalaj 
Sanayi 

Petro  
Kimya  
Sanayi 

Genel  
Toplam 

Merkez 249 (22.581)* 96 (3.347) 87 (2.230) 9 (223) 11 (430) 5 (49) 2 (46) 459 (28.906) 

Kaynak: Kahramanmara  Ticaret ve Sanayi Odas ve Kahramanmara  Esnaf ve Sanatkârlar Odas Ba kanl-
, http://www.kmtso.org.tr/isletmeler (11.04.2008), http://www.kmtso.org.tr/e_gostergeler/41.htm, 

(04.06.2009);  
( ) *: stihdam Durumu 

Yukardaki Tablo 6�daki verilerden hareketle Kahramanmara  merkezde 
faaliyette bulunan farkl hukuki statüdeki i letmeler, Kahramanmara  il merkezi 
haritas üzerinde AutoCad 2007 program kullanlarak da lm gerçekle tiril-
mi tir (Bkz. ekil 2).  

Bu da lmda her bir i letme türü harita üzerinde farkl renklerle temsil 
edilmi tir. Buna göre; sar renk anonim i letmeyi, krmz renk limited i letme-
sini, ye il renk kolektif i letmeyi, pembe renk kooperatifleri ve turkuaz renk ise 
ahs i letmesini temsil etmektedir. 

 Kahramanmara  ilinin sanayile me süreci mekânsal olarak de erlendiril-
di inde, ilde ilk olarak sanayile menin 1980 ylndan önce el i çili ine dayal 
küçük endüstri tipinde, ilin merkezindeki tarihi ticaret bölgesinde geli ti i söy-
lenebilir. Daha sonra  1978 ylnda ilin do usunda �Küçük Sanayi Sitesi� ilin 
sanayile mesinde öncülük yapan mekan olarak kendini göstermi tir (Gürbüz 
vd., 2004:281). l 1980�li yllardan itibaren, büyük bir ekonomik adm atarak 
sanayile me sürecine girmi  ve bu yllardan sonra ilde sanayi alanlar geni le-
meye ba lam tr (Karababa, 2007: 39). A a da ekil 2�de de görüldü ü gibi 
bütünüyle özel sektöre ait tekstil a rlkl sanayile menin Gaziantep ve Adana 
karayolu üzerinde yapla t  söylenebilir. Bu karayollarnn her iki cephesi de 
baz yerlerde 250 m., baz yerlerde ise 500 m. derinli e kadar endüstri alanlarn 
olu turmaktadr (Gürbüz vd., 2004:281). Yani Kahramanmara  ovasnn yer 
ald  güney kesimlerin daha a rlkl olarak sanayile en mekânlar haline geldi-

i ifade edilebilir. Bunun yannda �Organize Sanayi Bölgesi�nin (OSB) Kayseri 
yolu üzerinde kurulmas sanayinin bu bölgede yo unla masn da beraberinde 
getirmi tir.  

ldeki i letmelerin hukuki türleri mekânsal olarak analiz edildi inde ise 
(bkz. ekil 2), ba ta limited i letme olmak üzere, anonim ve ahs i letmeleri 
Kahramanmara � Adana, Gaziantep ve Kayseri illerine ba layan ehirleraras 
ula m akslar boyunca da lm tr. Bu ba lamda ilin ana ula m akslarnda 

http://www.kmtso.org.tr/isletmeler
http://www.kmtso.org.tr/e_gostergeler/41.htm
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daha çok küçük ve orta ölçekli ve ksmen organize olmu  ve büyük ço unlu u 
tekstil sektöründe faaliyette bulunan i letmeler yer alrken ilin merkezine do ru 
ise daha çok atölye tipi fason üretim yapan mikro ölçekli i letmeler daha yo un-
luklu olarak yer alm tr. Bu i letmelerin büyük ço unlu unu ise tekstil ve me-
tal sanayinde faaliyette bulunan i letmeler olu turmaktadr. lde gda, kâ t, yap 
elemanlar, ambalaj ve petro kimya alanlarnda faaliyette bulunan ve daha çok 
küçük ölçekli i letmelerin ise ilde gerek ana ula m akslar boyunca ve gerekse 
Küçük Sanayi Sitesi�nde geli i güzel da ld  söylenebilir. 2004 ylnda alt 
yap in aat tamamlanarak faaliyete geçen ve içinde 53 adet sanayi firmasn 
barndran Organize Sanayi Bölgesi�nin de (K.Mara  Valili i, 2006: 167) ilin 
Kuzey aksnda sanayile meye önemli katk sa lad  ifade edilebilir. 

ekil 2: Kahramanmara  l Merkezinde Yer Alan letmelerin Co rafi Da lm 

 

A a da Tablo 7�deki veriler kullanlarak Kahramanmara  il merkezi ve il-
çelerinde faaliyet gösteren i letmelerin mekânsal analizi yaplm tr. Analizde 
ArcView 8,3 yazlm program kullanlm  ve ekil 3�te Kahramanmara  mer-
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kez ve ilçeleri için i letme da lm elde edilmi tir. A a daki Tablo 7�de her bir 
ilçedeki toplam i letme saylarnn ilçe nüfusuna bölünmesi ile giri imci nüfus 
oran bulunmu tur. Bu oran ise Kahramanmara  merkez ve ilçeleri için Co rafi 
Bilgi Sistemleri ile a a daki ekil 3�deki harita üzerinde noktalama yöntemi ile 
gösterilmi tir. Harita üzerinde i letmeler, toplam saysndan ziyade oransal du-
rumu dikkate alnarak da lm gerçekle tirilmi tir. Harita üzerinde da lm 
verilen her bir i letme türünün hukuki niteli i farkl renklerde gösterilmi tir. 
Buna göre; siyah renk anonim i letmeyi, krmz renk limited i letmeyi, pembe 
renk ahs i letmesini, açk ye il renk kooperatifi ve koyu ye il renk ise kollektif 
i letmeyi temsil etmektedir.  

Tablo 7: Kahramanmara  l Merkezi ve lçelerinde Faaliyet Gösteren letmele-
rin Da lm ve Giri imci Nüfus Oran 

K.Mara   
Merkez/ 
letme Türü 

 

Merkez 523 1850 3759 51 333 6816 500,950 0,0136 
Af in  11   111  593 02  60  777  84,786 0,0092 
Andrn   03    09  124 01   35  172  40,917 0,0042 
Ça layancerit   01   12   21  0   09   43  26,846 0,0016 
Ekinözü   0    0   0  0    0   0  15,684     0 
Elbistan  21  229 2299  04   89 2642 129,379 0,0204 
Göksun  14   49  208  03   75   349   54,553 0,0064 
Nurhak   0   0   0   0    0   0   14,587     0 
Pazarck  23  140  469  09   09  693   74,560 0,0093 
Türko lu  23   58  153  01   30  265   62,154 0,0043 
TOPLAM 619 2458 7626 71 640 11.757   

Kaynak: Kahramanmara  Ticaret ve Sanayi Odas ve Kahramanmara  Esnaf ve Sanatkârlar Odas Ba kanl  
(11.04.2008); TU K, 2007  
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ekil 3: Kahramanmara  Merkez ve lçeleri letme Da lm 

 
 

Bu ba lamda ekil 3�e göre Kahramanmara  merkez (0,0136) ve Elbistan 
ilçesi (0,0204) giri imcilik düzeyinin en yüksek ya and  yerler olurken, bunu 
srasyla, Pazarck, Af in, Göksun, Türko lu, Andrn ve Ça layancerit ilçeleri 
takip etmektedir. Bu ilçeler giri imcilik düzeyinin ksmen ya and  yerler ola-
rak saylabilir. Di er taraftan Ekinözü ve Nurhak ilçeleri ise giri imcilik yo un-
lu unun hemen hemen hiç olmad  ilçeler olarak belirtilebilir. Sanayinin ilçele-
re da lm yakla k olarak u ekilde sralanabilir: Kahramanmara  merkez 
(%58), Elbistan (%22), Af in (%6), Pazarck (%6), Göksun (%3), Türko lu 
(%2), Andrn (%1) ve Ça layancerit (%o,3). Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde ise 
sanayi tesisi bulunmamaktadr. Bu kapsamda Kahramanmara  ili genelinde 
sanayile menin mekânsal yönden daha çok merkez ilçe, Kuzey ilçeleri olan 
Elbistan, Af in ve Göksun ve güney ilçeleri olan Pazarck ve Türko lu ilçele-
rinde yo unla t  söylenebilir. Bu verilere göre Kahramanmara  merkezin giri-
imcilik düzeyinin en yo un ya and  yer olmasnn temel nedenleri; Te vik 

Yasas kapsamnda olmas, geli mi  bir giri imcilik kültürüne sahip olmas, 
güçlü ve hzl bankaclk hizmetleri, Mersin ve skenderun Limanlarna ve �Ga-
ziantep Serbest Bölgesi�ne yaknl  ve i birli i gibi imkânlar olarak saylabilir. 
Ayrca mesleki e itim faaliyetleri ile nitelikli i gücü imkan, konfeksiyon, çelik 
mutfak e yalar ve krmz biber alannda yürütülen ve Alman Teknik birli i 
(GTZ) ile verilen üretim, pazarlama ve i  plan destekleri de Kahramanmara �n 
avantajlar arasnda saylmaktadr (Eskalen, 2007). Ayrca ilde 1 OSB ve 1 �de 
KSS bulunmas da sanayile me sürecine katk sa layan bir di er önemli unsur 
olarak de erlendirilebilir. 

lin giri imcilik düzeyi ilçeler baznda de erlendirilecek olursa;  Elbistan 
ilçesinde özellikle Elbistan eker Fabrikas ve Af in-Elbistan Termik Santrali-
nin ilçeyi giri imcilik yönünden geli tirdi i ifade edilebilir. lçede kurulan i -
letmelerin daha çok ahs i letmesi a rlkl ve ksmen sermaye i letmesi a r-



Yeni/Yerel Sanayi Oda  Temelinde Giri imcilik Düzeyinin Mekânsal Analizi: Kahramanmara  li Örne i 233 

lkl oldu u söylenebilir. Af in ilçesinin ise termik santralden kaynaklanan bir 
ekonomik ivme kazand  ve i letme türü yaplanmasnn ise Elbistan ilçesine 
benzer bir durum gösterdi i belirtilebilir. Di er taraftan Elbistan ve Af in ilçele-
rinin giri imcilik düzeyinin özel giri imcilikten ziyade merkezi politikalardan 
kaynaklanan bir giri imcilik oldu u söylenebilir. Bir di er giri imcilik düzeyi-
nin yo un oldu u Pazarck ilçesinin ise özellikle Gaziantep�e yakn olmas, 
ula m sorununun olmamas ve yatrm için cazip alanlarnn olmas gibi unsur-
lar nedeniyle bir giri imcilik atlm gösterdi i belirtilebilir. Türko lu ilçesinin 
ise ehre yakn olmas, Adana, G.Antep, Mersin gibi sanayile mi  illere ula m 
yönünden yaknl  giri imcilik düzeyini arttran önemli ö elerdir. Gerek Pazar-
ck ve gerekse Türko lu ilçelerinde faaliyette bulunan i letmelerin hukuki türle-
ri ise yine di er ilçelerdeki gibi ahs i letmesi a rlkl ve ksmen sermaye i -
letmesi a rlkl olarak gerçekle mi tir. Di er taraftan Ekinözü ve Nurhak gibi 
ilçelerin ise giri imcilik düzeyinin hemen hemen hiç olmamas, ilçelerin giri-
imcilik kültüründen yoksun olmas, iklim ve co rafi ko ullarn elveri sizli i 

gibi nedenlere dayandrlabilir. 
VII. SONUÇ VE DE ERLEND RME 
Genel anlamda ülkelerin dar anlamda ise bölge ve ehirlerin ekonomik ge-

li melerini belirleyen temel ö e, sahip olunan ekonomik kaynaklardr. Bu kay-
naklar kalknma için ekonomik katma de ere dönü türerek, rekabet ortamnn 
olu turulmasn, üretkenlik ve i  olanaklarnn geni letilmesini ve sonucunda 
toplumsal zenginli e ula lmasn sa layan temel itici güç ise giri imcilik düze-
yidir. Bu ba lamda Kahramanmara  �Giri imcilik Kapasitesi Hzl Geli en l-
ler� arasnda olup, yeni sanayi odaklar olarak nitelendirilen iller arasnda 
27�nci srada yer alan, �Dokuma, Giyim E yas Ana Metal Sanayi ve Deri Sa-
nayi�nde yerelle me ve uzmanla ma gösteren ve bu sektörde gerek istihdam ve 
gerekse katma de erde oldukça iyi olan ancak istenen düzeyde bir sektörel çe-
itlilik olu turamayan bir il konumundadr. Bu anlamda Kahramanmara  ilini 

kendi yerel giri imcilik, sermaye ve teknolojik potansiyellerini ve snaî birikim-
lerini harekete geçirerek, ucuz i gücü avantajndan da yararlanarak son yllarda 
hzl geli me gösteren illerden biri olarak de erlendirmek mümkündür.  

Bu kapsamda ilin sanayile me süreci mekânsal olarak analiz edildi inde; il 
merkezinde sanayile menin ba langçta organizeli olmayan bir ekilde ve daha 
çok fiziki artlarn elveri li olmas ve ula m kolayl  nedeniyle daha a rlkl 
olarak güney kesimlerinde yo unla t  görülmü tür. letmelerin hukuki türleri 
dikkate alnd nda ise ba ta limited i letme türü olmak üzere, anonim ve ahs 
i letmelerinin Kahramanmara � Adana, Gaziantep ve Kayseri illerine ba layan 
ehirleraras ula m akslar boyunca da ldklar dikkat çekmektedir. lin 1980�li 

yllarda hzl bir sanayile me sürecine girmesi sanayi tesislerinin ilde daha or-
ganizeli bir ekilde yaylmasn sa lam tr. Özellikle 2004 ylnda faaliyete 
geçen OSB ilin Kuzey aksnda sanayile mesine önemli katk sa lam tr. Bu 
ba lamda ilin ana ula m akslarnda daha çok küçük ve orta ölçekli ve ksmen 
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organize olmu  ve büyük ço unlu u tekstil sektöründe faaliyette bulunan i let-
meler yer alrken ilin merkezine do ru ise daha çok atölye tipi fason üretim 
yapan mikro ölçekli i letmeler daha yo unluklu olarak yer alm tr. Bu i letme-
lerin büyük ço unlu unu ise tekstil ve metal sanayinde faaliyette bulunan i let-
meler olu turmaktadr. lde gda, kâ t, yap elemanlar, ambalaj ve Petro-kimya 
alanlarnda faaliyette bulunan ve daha çok küçük ölçekli i letmelerin ise ilde 
gerek ana ula m akslar boyunca ve gerekse Küçük Sanayi Sitesi�nde geli i 
güzel da ld  söylenebilir.  

Kahramanmara  il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren i letmelerin 
mekânsal analizinin sonuçlar de erlendirildi inde ise Kahramanmara  merkez 
(0,0136) ve Elbistan ilçesi (0,0204) giri imcilik düzeyinin en yüksek ya and  
yer olurken, bunu srasyla; Pazarck, Af in, Göksun, Türko lu, Andrn ve Ça -
layancerit ilçelerinin takip etti i görülmü tür. Di er taraftan Ekinözü ve Nurhak 
ilçelerinde ise ciddi ve önemli saylabilecek oranda hiç giri imcilik faaliyetinin 
olmamas ise dikkat çekici bir di er sonuç olarak belirtilebilir. 

Yukarda verilen sonuçlar de erlendirildi inde bölgesel/yerel kalknma 
temelinde Kahramanmara  ilinin giri imcilik düzeyini sahip oldu u yerel kay-
naklar ve de erler yönünden istenen seviyeye getiremedi i söylenebilir. Özel-
likle ilde yerel giri imcilik kültürünün olu turulamamas ilin giri imcilik per-
formansnn yeterli seviyeye ula masn engellemi tir. Di er taraftan sanayile -
menin sektörel anlamda plansz yaplmas, giri imciye destek veren kurum ve 
kurulu larn etkin bir koordinasyon içinde olmamas ve ilin sosyo-kültürel yön-
den cazibe merkezi haline getirilememesi ilin giri imcilik düzeyini olumsuz 
etkileyen faktörler arasnda saylabilir. Bu ba lamda a a da ilin giri imcilik 
düzeyini arttraca na inanlan öneri ve stratejiler sralanm tr: 

 lde öncelikli olarak; profesyonel ve teknik i gücünün olu turulmas, pek 
çok alanda akademik ve kültürel etkinli in arttrlmas ve iç ve d  ileti imi 
mümkün klan olanaklarn ço altlmas için çaba sarf edilmelidir. Bunun için 
riski, ba arszl  ve de i imi kabullenebilen, i birli ini önemseyen, de i ik 
ölçeklerde ve çe itlilikte i letmelere sahip olan ve yeni yatrmlarn gelmesinde 
özendirici olan bir giri imci kültürün olu turulmas dikkate alnmaldr. 

 Çevresel ko ullar kapsamnda sa lkl bir ekonomik geli me sergilene-
bilmesi amacyla bölgenin mekânsal planlamas yaplmal ve bu planlamann 
ekonomik planlama ile i birli i içerisinde olmasna özen gösterilmelidir. Bu 
çerçevede gerek merkezi ve yerel kurum ve kurulu lar arasnda gerekse bölge 
ve yerel düzeyde aktif olan kurum ve kurulu lar arasnda koordinasyon ve uyum 
sorunlar ve politika farkllklar ortadan kaldrlmaldr. 

 lin sanayile me sürecinde, sanayinin yer seçimi ve kurulu unda önemli 
bir faktör olan co rafi konum ve topografik yap dikkate alnarak uygun yatrm 
alanlar belirlenmelidir.  
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 Yatrm kararlarnda ilin geli me e ilimleri, potansiyeli ve kar la trmal 
üstünlükleri göz önünde bulundurularak, tekstil sanayi d nda di er sektörlerde 
de yatrm yapma imkânlar ara trlmal ve i letmelerde ürün çe itlemesine 
gidilmelidir.  

 Yerli ve yabanc sermayenin sanayi yatrmlarna giri mesi özendirilmeli 
ve kamu destek ve giri imcilerin te viklerden zamannda ve yeterli miktarda 
yararlanabilmesi için, ilgili birimlerin bu konuda do ru ve hzl bilgilendirme 
yapmalar sa lanmaldr. Bu ba lamda artan rekabet ve küreselle me kar snda 
avantajl konum kazanmay amaçlayan bölgesel veya yerel geli me araçlar 
(kurumsal, ekonomik, kültürel ve sosyal) ilin ekonomik, sosyal ve kültürel yap-
sna uygun olarak seçilmeli ve uygulamaya aktarlmaldr. 

 Sanayi sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin küresel rekabet düzeyi-
ne gelebilmeleri için profesyonel yönetim uygulamalar önemsenmeli ve bilgi, 
e itim, ara trma-geli tirme faaliyetlerinin rekabet için vazgeçilmez ö eler ol-
du u gerçe i üzerinde durulmaldr. 

 Gelecekte sektörel çe itlili in artaca  dü üncesinden hareketle, il sana-
yinin talep edebilece i i gücü profili belirlenerek, mesleki ve teknik e itimi 
geli tiren ve özendiren sistemler devreye sokulmaldr. 

 lin sosyal, kültürel ve ekonomik geli mesine önemli katkda bulunan ka-
rayolu, hava yolu ve demir yolu sanayinin girdi ve çkt ihtiyacn en etkin bir 
ekilde kar layabilece i düzeye getirilmelidir. 
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