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Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası  tarafindan  hazırlanan, Hakkari  İli/ilçeleri  ve bölge  için

önem  arz eden sorunlar  ve çözüm önerileri  aşağıya maddeler  halinde  sunulmuştur.

lŞemdinliDcrecikSınırKapısı'nınfaaliyetegeçmesi  için,  l4Şubat20ll  Tarihinde20ll/l434

Sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı olmasına  rağmen.  halen  faalİyete geçmemiştir. Oysa söz konusu

kapının bölge  için büyük  önem  arz ettiğini belirtmek  isteriz.

Ayrıca.  malumları  olduğu üzere, dönemin  Başbakanı  Sayın Binali YILDIRIM'ın.  5 Haziran

20l 8 tarihinde Hakkari ziyarel|eri  esnasında,  Şemdinli  Alan Sınır  Kapısı'nın  çalışmalarının

başlatılacağı  ve bununla  ilgili gerekli  çalışmaların  yapılacağını  iletmişti.  Hakkari  ili  için sınır

kapılarının  önemi çok büyük. Bu nedenle,  Şemdinli  Alan Sınır Kapısı'nın da bir an önce  ticari

faaliyetlerin  yapılması  için  faaliyete  geçirilmesi  büyük önem  arz etmektedir.

Sınır kapıları. bir şehrin bacasız  fabrika  görevini görmektedirler.  Bu nedenle.  özellikle de

hükümetimizin  büyük  önem verdiği Hakkari/Yüksekova'mız  için bu dinamiklerin  bir an önce

iyileştirilmesi  ve tüccar/esnaflanmızın  ticaret  yapma  imkAnına  erişmeleri  için  ilgili yerlere

gerekli bilginin verilmesi  elzemdir.

2Destek  ve teşviklerin  iyileştirilmesi  ve Yüksekova  başta olmak üzere.  bölgede  dezavantajlı

durumda  olan  il ve ilçeler  için 7. Teşvik  Bölgesinin  oluşturulması  ve buradaki  demografik

yapılaı  ticari sirkülasyonlarda  göz önünde bulundurulacak  gerekli  düzenlenmelerin  yapılması

önemlidir.  Çünkü, bölgede  her anlamda  ciddi avantajlara  sahip  il ve ilçeler bulunduğundan,  aynı

kategoride  ve aynı  teşvik bölgesinde  değerlendirmenin  ciddi  sorunlara yol açtığını  beliıtmek

isteriz.



örneğin, Hakkari,nin:  Diyarbakır.  Mardin hatta van ile aynı teşvik bölgesinde  yer alması  ve

gelişmiş  büyük şehirler  ile aynı perfbrmansı  gösterememesi  (eğitim, sağlık, yatırım.  sanayivs.)

ciddi  boşlukların oluşmasına  sebebiyet  vermektedir.  Bu nedenle.  Hakkari gibi dezavantajlı

konumda olan  iller  için farklı reformların  geliştirilmesi.  oluşturulacak  yeni teşvik bölgesindeki

illerin  larklı özellikleri  de göz önünde  bulundurularak.  cazip yatırım alanlarının  oluşturulması

ve bu  illerin de geri kalmışlıktan  bir an önce  çıkması  için önem arz etmektedir.

3 _2016  yllında  yaşanan  sokağa çıkrna yasağı  nedeniyle, 78 gün kapah kaldığımız  süreden  sonra,

terör olaylarından  etkilenen esnafltüccar  ve halkın  genelinin  yaşadığı sosyokültürel  ve

psikolojik  buhranların  oluşturduğu  travmaların  çoğu, devletimizin  desteği ve çabası  ile çözüme

kavuşturulmuştur.  Tam  anlamıyla  bir yaşam kalitesine  kaıuşabilmesi  ve bölgedeki  olaYlar  daha

çok yoksul  ve  işsiz kesimi etkilediği  için,  iş imk6nı  sağlayacak  çalışmaların  başlatılması  ve

istihdam, eğitim  için bir an önce ilgili dinamiklerin  hayata  geçirilmesi  gerekmektedir.  Çünkü

bilindiği  üzere; bir kentin  kalkınmışlık  seviyesini belirleyen en önemli  faktörlerin  başında

istihdam  ve eğitim gelmektedir.  Bunun  için de terörden  mağdur  olan halka fbrklı  iş alanları

yaratmalı,  teşvik edilmeli  ve eğitilmelidir.  (tarım, hayvancılık,  arıcılık.  turizm.  ve çeşitli  spor

alanları  gibi). Ayrıca, bölgede çocuklara  okul dışında da sosyal aktiviteler

gerçekteştirebilecekleri  spor tesisleri,  oyun tesisleri,  kütüphaneler.  sinema.  tiyatro  vb.

f'aalil,etler  ile  ilgili gerekli  yatırımların  yapılmasınm  sağlanması  da gerekmektedir.

4l34 rakımla Türkiye'nin  ikinci büyük  dağı olan Cilo Dağı Hakkari  ili sınırları  içerisinde  yer

almaktadır.  Bunun akabinde  kış turizmine  elverişli olması ve doğal yaylalara  sahip olması, kent

için büyük  bir avantaj.  Bu sebeple  bölge halkrnın  da bu alanda  yetiştirilmeleri  gerekmektedİr.

Kış ve yayla turizminin  canlanması  için yapılacak  yatırımlann  bölgeye ekonomik  anlamda

ciddi bir  ivme kazandıracağı  gibi ülke ekonomisine  de ciddi bir katma değer yaratacağını

düşünmekteyiZ.
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422.05.2008  tarih ve 5765 Sayılı Yükseköğretim  Kurumları  Teşkilatı Kanununda  ve

Yükseköğretim  Kurumları Ögretim Elı.,manlarının  Kadroları Hakkında  Kanun  l lükmünde

kararname  ile Genel kadro  ve usulü Hakkında  kanun Hükmünde  kararnameve  Ekli

CetvelIerde  Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanunun  99'uncu maddcsi  ile kuru1muş  yüzüncü  yıl
Üniversitesinden  devredilerek  tüzel kişiliğe  kavuşan  Flakkari  Üniversitcsi'ne  bağlı  r,e 20l0

20t l Öğretim  yılında eğitimöğretime  başlayan Yüksekova  Meslek Yüksekokulu.  kurulduğu

günden beridir Yüksekova  Sınırları  dışında faaliyet göstermektedir.  Dolası1,1a.  kentin  üniversite

imk6nlarından  mahrum  kalmasının  yanında,  mesleki,  teknik  ve arge  çahşmaları  konusunda  da

YaPmıŞ  olduğumuz  ve yapacağımız  projelerde  ciddi boşluklar  yaşamaktayız.  Bir ilçenin  adıyla

kurulmuŞ  bir yüksekokulun,  faaliyet alanında  eğitim hizmeti  verme  hakkının  iadesi  ile ilgili
gerekli  ÇalıŞmaların  ivedilikle  yapılmasının  önemli  olduğunu  belirtmek  isteriz.  Akabindc  de

konum  itibari  ile önemli bir yerde  olan yüksekova'ya  daha sonra  fakültelerin  peyderpey

kurulması  ÇallŞmalarının  da başlatılmasının  doğuracağı  olumlu çıktılar  malumlarınızdır.  Bir

şehrin çehresini değiştiren  önemli  temel  taşlanndan  biri de üniversitedir.

SHakkariYüksekova  .jeopolitik  açıdan büyük öneme sahip olan  ve bünyesinde  birden  fhzla

sınır kapısını  barındıran bir kenttir.

Bu nedenle.  bu sınır kapılarının  artık üretimden  desteklenmesi  ve komşu  ülkelerle  geniş pazarlı

ticaret yapması  gerekmektedir.  Üretim  beraberinde  istihdaml  da getireceğinden.  Yüksekova,da

kurulacak  Organize  Sanayi Bölgesi'nin  büyük  öneme  sahip olacağını  belirtmek  isteriz.  l52

hektarlık  bir kamu  alanı üzerine  kurulacak  olan  ve yaklaşık 40 milyon civarında  bir 1,atırım

olacağı planlanan,  Yüksekova  ilçemize  l4 kilometre mesafede  Büyükçiftlik Beldesi'ne bağlı

Ünlüce Köl'ünde  kurulacak  olan Yüksekcıva  Organize Sanayi Bölgesi'nin.  yakın  tarihte  alınan

kararla  ikili  ticareti de geliştirmek  amacıyla  kurulacak  olan Türkiyeİran  Orıak oSt]  ile entegre

edilmesinin  bö[geye  de ciddi bir ticari  sirkülasyon  kazandıracağını  düşünmekteyiz.



Çünkü  İran'a en vakın ve ticaret merkezi  potansiyeline  sahip bir ken1 olınamız vesilesiı,le.
yapılacak  olan',alırım  ların da öneınli,e  oIumlu olacağını  düşünmekteviz.

6Yüksekova  Tüınen Komutanlığının  ihtiyaç  alımlarının  uzun sürcdir güvcnlik nedeniyle  il
dıŞından  temin ettiklcri bilinmektcdir. Aıcak.  devletimizin  ve güvenlik  güçlerimizin özverili
ÇalıŞmalarıYla  güvenlik  sorunlarının  lamamen  bertaraf edildiği  ve kaçakçılık  riskinin  en aza
indiği aşikardır. Bu nedenle.  ciddi bir nüfus potansiveline  sahip yüksekova  Tümen
Komutanlığı'na  temin edilecek olan  ihtiyaç  malzcmelerinin.  kent sınırları  içerisinde
yapılmasının  kentin  esnafve  tüccarına  can suyu  olacağını  düşünmektel,iz.

7 KOSGEB  (KüÇük ve Orta ÖlÇekli  İşletmeleri  Geliştirme  ve Destekleme  idaresi Başkanlığı):
Ülkenin  ekonomik  ve sosyal  ihtiyaçlarınrn  karşılanmasında  küçük  ve orta öIçekli  işIetmelerin
paylnl ve etkinliğini  artırmak.  rekabet güçlerini ve düzeylerini  yükseltmek.  sanayide
entegrasyonu  ekonomik  gelişmelere uygun biçimde  gerçekleştirmek  amacıyla  kurulmuştur.

kuruluşun görevleri  arasında  "işletmelerin  planlı  yönetim  anlayışına,  modem ve çağdaş
iş|etmecilik düzeyine  kavuşturulmalarını  teminen,  değişik  sektörlerde  yatırımları
yönlendirmek  üzere proje profillerini  uygulayacak,  atıl kapasiteleri  değerlendirecek. verimliliği
artıracak;  modemizasyon,  i,iretim, yönetim,  pazarlama,  enformasyon  ve teknoloji adaptasyonu

gibi konularda  kapsamlı  Teknik  Yardım ve Destek Program ve projeleri,ni  gerçekleştirecek

İhtisas  Merkezlerini  kurmak  ve kurulmasını  sağlamak'' denilmektedir.

Bundan  bahisle; Ticaret ve Sanayi  Odamıza  kayıtlı üyelerimizin  KosGEB  destek1erinden

faYdalanmaları,  iş ve işlemlerini  sağlıklı,  yerinde ve zamanında  takip edebilmeleri  için,

KOSGEB  Müdürlüğü'nün  Yüksekova'da  kurulması  elzemdir.  Bu sayede,  tüccar  ve esnafimızrn

zaman aÇısından  kaYıPları olmayacağı  gibi,  işlemlerinin  de hızlı sonuçlanması  kaçınılmaz

olacaktır.

R
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8 5449 Sayılı Kanun  ile önceleri  ulusal  düzeyde  Devlet  Planlama Teşkilatı'na  bağh olarak

kurulan  daha sonra da, ulusal düzeyde koordinasyon  sağlamak  üzere Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesiyle  Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı'na bağlanarak  faaliyet yürüten  26 Kalkınma

Ajansı bulunmaktadır.  Bölge  ve ilçe olarak  TRB2 Bölgesinde(Bitlis,  Hakkari.  Muş. Van) yer

almaktayız.  Ajanslar 4 koldan oluşmakta olup bunlaı Kalkınma  Kurulu.  Yönetim  Kurulu.

Genel sekreterlik  ve yatınm Destek  ofisleri'dir.

kalkrnma kurulu:

İlterin dengeli şekilde  temsilini sağlayacak  yapıda,  en fazla yüz üyeden o1uşmaktadır.  Kalkınma

Kurulu.  yapacağı  ilk toplantıda  kendi üyeleri arasından  bir Başkan  ve bir Başkan Vekili  seçer.

Başkan  ve Başkan  Vekilinin  görev  süresi  iki yıldır.

yönetim kuruluı

Tek ilden oluşan  bölgelerde vali, büyükşehir  belediye  başkanı,  il genel meclisi başkanı.  sanayi

odası  başkanı.  ticaret  odası başkanı  ile kalkınma  kurulu  tarafından  özel  kesim ve/veya  sivil

toplum  kuruluşlarından  seçilecek üç temsilciden:  birden fazla  ilden oluşan bölgelerde  il valileri,

büyükşehir  belediye başkanlan  veya büyükşehir  olmayan  illerde  il merkez  belediye başkanları,

il genel meclisi  başkanları  ve her ilden birer kişi olmak  kaydıyla  ticaret ve sanayi  odası

başkanlarından  oluşmaktadır.  Yönetim  kurulu, ajanslann  karar organıdır  .

Genel  sekreterlikı

Ajansın  icra organıdır.  Genel Sekreterliğin  ve yatırım destek ofislcrinin en üst amiri Genel

Sekreter'dir.  Genel Sekreteryönetim  kuruluna karşı sorumludur.

l



R
yatırım Destek ofi sleri:

Bölge illcrinde. özel  kesimdeki  yatırımcıların  kamu  kurum ve kuruluşiarının  göfev ve 1,etki
alanına giren  izin ve ruhsat  işleınleri  ile diğer  idari  iş r,e  işIemlerini  ilgili meı.zuatta  belirtilen
süre  iÇerisinde.  ilgili mevzuatta  bir süre belirtiImemişse  öncelikle ve  ivediliklc  sonuçlandırmak
üzere yönetiıı  kurulu  adına  tek elden  takip ve koordine etmektedir.

ÜYelerimizi  en iYi ve etkin şekilde  temsil  etmek  için  son yapılan Kalkınma Kurulu  tsaşkanlık
Seçimi  sonucu  Ticaret  ve Sanayi  Odası  olarak  başkanlık  görevinde  yer aldık.

Ayrıca Madde  7'i de kapsayacak şekilde genel bir gerekçe olarak;  Faaliyet  alanımız:
Yüksekova,  Şemdinli ve Derecik'tir.  Dcrecik'ten  bir tüccarın  ildeki iş ve iştemlerini
gerçekleştirebilmesi  için, sarf edeceği  mesafeden  doğacak  maddi külfetin  yanında,  iş vc
iŞlemlerini  Yerinde  takip edebileceği  zamanın dayetersiz  kalacağı düşünüldüğünden.  jeopolitik
konum itibari  ile tam merkezde  yer alan Yüksekova'da,  kurulacak  söz konusu  kurumların  esnaf.
tüccar  Ve bölge halkı  iÇin yapılacak  yatrımlar  arasında  çok önemli  bir kilometre  taşı olacağünı

düşünmekteyiz.

Bu nedenle  de. Doğu Anadolu Kalkınma  Ajansı  (DAKA)  faaliyet  alanına dahil  edilmek  üzere,

bir tane daha yatırım  Destek  ofisi'nin  yüksekova'da  kurulmasının  kent ekonomisine önemli
katkılarınln olması  yanında.  tüccar ve esnafimızın  ticari  faaliyetlerini  de büyük oranda

destekleyip ülke ekonomisine  katma değervermesinin  teşvik edileceğini  düşünmekteyiz.
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9Türkiye  İstatistik  Kurumu'nun  GÜİK)  son verilerine  göre. Hakkari  İli ve İlçelerinin  nüfus

sayısı aşağıdaki  gibidir.

Yil  İlç. İlçe Nüfusu Erlıek Niifısu Kadn Niifusu Niifrıs Yiizdesi

20l8 Yiiksekova  119.760  63.019 %4|,8|

%28,42

% 15,75

o/o 8,0l

%6,0|

2018 Merkez  81,424

2018 Şenıdiııli  45.|17

2018 Derecft  22.953

20l8 Çukıırca  |7.216

44.130

25.54l.

|2.582

1 1.835

56.741

37.294

19.576

l0.37l

5.381

Yukarıdaki  istatistiki  veriler baz alındığında,  matematiksel  olarakı  Yüksekova.  Şemdinli.

Derecik  ilçeleri. belde ve köylerindeki  nüfus  sayısı hesaplandığmda,  toplamda  286.470  olan

nüfusun  200 bini  il merkezi  dışındaki  ilçelerden  oluşmakta  olup.  bunların  büyük çoğunluğu

neredeyse  her gün:  ya günübirlik  ya da konaklamalı  olarak  Hakkari Merkezde  çeşitli  resmi  iş ve

işlemlerini  yapmak üzere gitmektedirler.  Özelliklede,  Yükseköğretim  Kurumu  tarafindan

yapılan  sınavlar (YKS. KPSS, Açıköğretim  Sınavları)  için Hakkari  Merkeze  gitmek  zorunda

kalan vatandaşlarımızın,  zamafl zaman yollarda ölümcül kaza|ara  neden olan sonuçlarla  karşı

karşıya  kalmaları  ya da iş ve işlemlerini  tamamlamak  için konaklamak  zorunda kalmaları.

onlara ciddi mağduriyetler  yaşatmaktadır.  Söz konusu  ilçelerde.  yukarıda adını saydığımız

sınavlar  için  ilçe merkezlerinde  sınavların  uygulanmasına  imk6n  veren okul sayıları  ve güvenlik

önlemleri hükümetimizin  uygulamaları  sonucu yeterli  olmakla  beraber. her geçen gün de

yapmış olduğu  uygulama  politikaları  ve yatırımlarla  daha  da artmaktadır.



ffi

Adı geçen  sınavların,  ikametgdh  adreslerine  göre  ilçe merkezlerinde  ya da ortak  bir merkez  olan

Yüksekova'da  da yapılması,  kangrenleşen  bu duruma çok önemli bir çözüm olacaktır.

10 Yüksekova,  konum  itibari ve nüfus sayısı  bakımından.  Türkiye'deki  birçok  ilden avantaj h

durumdadır.  Nitekim  bunun sonucunda  da, stratejik  konum  ve yapılan  ticari  faaliyet  açısından

da önem  teşkil etmektedir.  Yapılan son nüfus sayımlna  göre Yüksekova Nüfusu toplamda

119,760'dr.

Odamıza  kayıtlı  tüccar  ve esnafin  yanı sra, Esnafve SanatkArlar  Odasına bağlı da birçok esnaf

bulunmaktadır.  Yüksekova'da  sadece bir  tane Noterin  bulunması  ve işlem  yapmasl,  esnaf ve

tijccarımızın  zaman açısından  kaybı ve  işlem  yoğunluğu  açısından da özellikle  de yılsonu  defter

tasdiklerinde  ciddi sorunlara  yol açmaktadır.

Üye memnuniyet  odaklı  çalışan  bir oda olmamız hasebiyle,  gelen talepler  doğrultusunda,

Yüksekova'da  ikinci bir noterin açrlmasınrn  ilçemizdeki  ciddi bir sorunu çözeceği

kanaatindeyiz.

11 Kalkınmışlık  düzeyi  ne olursa olsun,  tüm ülkelerin ekonomik  hayatlarında  önemli  bir yere

sahip olan tarımsal üretim, büyük  ölçüde doğa koşullarına  bağlı olmakla birlikte risk ve

belirsizliği  yüksek bir ekonomik  faaliyettir.  İnsanların  sağlıklı  ve dengeli  beslenmesini

sağlamak,  milli gelire,  istihdama katkı  yapmak ve sanayi  sektörünün  hammadde  ihtiyacını

karşılamak gibi  rolleri üstlenmesi  açısından  bu sektörün  alternatif  bir  ikame kaynağı

bulunmamaktadır.  Bu özelliğinden  dolayı  tarım,  t[im ülkeler  için ilgi odağı olmuş ve gerek

ulusal  ve gerek  de uluslararası  politikalarda  önceliğini  korumuştur.

TRB2  (Bitlis,  Hakkari, Muş Van) Bölgesi'nin  temel geçim  kaynağı  tarım olmasrna  rağmen

arazi|erin  büyük bir krsmrnın  topoğrafua  ve iklim özellikleri.  bitkisel  üretim  deseninin

çeşitliliğine engel  olmaktadır.  Ayrıca,  bölgenin  tarımsal  üretimi  içerisinde kişi başına  bitkisel

üretim  değeri  ülke ortalamasının  altında kalmaktadır.  Bu durumun başlıca  sebeplerini

incelediğimizde;  topoğrarya  ve  iklim koşullarının  olumsuz  etkilerinin yant  srra istihdamın

büyük bir kısmrnrn  tarım  sektöründe  bulunmasıdır.  Ayrıca  tarımsal  işletmelerin

verimliliklerinin  düşük olması  ve üretilen  ürünlerde  katma değer



oluşturulamaması  da önemli  faktörlerdendir.  Bununla  birliktc  toprak  mülkiyetinin  dengesiz

dağılımı.  işletme  arazilerinin  çok parçalı. dağınık ve küçük  olması. artan nüfusa yönelik

istihdamın  yetersiz  kalması  ve işgücü  fazlasının açığa  çıkması  bölge halkının  tarımsal

faaliyetlerden  uzaklaşmasına  da sebep  olmaktadır.  Bu bağlamda  bitkise[ üretim  faaliyetlerinin

etkin bir şekilde devam  ettirilmesi  için gerekli yatırımların  devlet  dcstekli  olarak  yapılması.

sosyal ve ekonomik  anlamda TRB2 Bölgesi'ne  değer kazandıracaktır

12Yüzölçümü bakımından  geniş bir konuma sahip  il/ilçelerimiz  için öncelikle  TKDK/IPARD

Kapsamında  Desteklenen  42 İl içine  alınmasını  ve söz konusu  destek  kapsamında  tüccar  ve

esnafımızın  da yararlanmalarrnın  bölgeye  pozitifkatkılan  olacağını  düşünmekteyiz.

Çünkü  IPARD ProgramınınAmacı;

Avrupa Komisyonu  tarafından  25 Şubat  2008  tarihinde  onaylanan  Kırsal  Kalkınma  (IPARD)

Programı;  Türkiye'nin  katılım  öncesi dönemdeki  öncelikleri  ve  ihtiyaçlarını  dikkate alarak,

sürdürülebilir  kalkınmayı  sağlamak  için kapasite  oluşturmayı  hedeflemekte  . işletmeleri AB

standartlarına  yükseltmey  i amaçlamalctadır.

IPARD Programının  Kapsamı  Nedir?

Programın  uygulandığı  illerde;

a. "Tarımsal  İşletmelerin  Yeniden Yapılandırılması  ve Topluluk  Standartlarına  Ulaştırılmasına

Yönelik  Yatırımlar"  tedbiri  kapsamında;  süt üreten  tarımsal  işletmelerin  ve et üreten  tarımsal

işletmelerin  desteklenmesi.

b. "Tarım  ve Balıkçılık Ürünlerinin  İşlenmesi  ve Pazarlanmasının  Yeniden Yapılandırılması  ve

Topluluk Standartlarına  Ulaştırılmasma  Yönelik Yatırımlar"  tedbiri kapsamında;  süt ve süt

ürünlerinin  işlenmesi  ve pazarlanmasıntn,  et ve et ürünlerinin  işlenmesi  ve pazarlanmasının.

meyve ve sebzelerin  işlenmesi  ve pazarlanmasının,  su ürünlerinin  işlenmesi  ve

pazarlanmasının  desteklenmesi.

c. "Üretici  Gruplarının kurulmasının  desteklenmesi"

d. "Kırsal Ekonomik  Faa!iyetlerin ve Geliştiri Geliştirilmesi"  tedbiri  kapsamında:



n
Çiftlik  faaliYetlerinin ÇeŞitlendirilmesi  ve geliştirilmesinin,  yerel ürünler  ve mikro  işletmelerin
ekonomik  gelişiminin,  kırsal  turizmin  gelişiminin ve kültür balıkçılığının  gelişiminin
desteklenmesi  sağlanacalctır.

Hakkariyüksekova'nrn  bu kapsama alınması  il potansiyeline  sahip yüksekova'ya  yapılacak

Yatırımlar  ile uYumlu  bir paralellik  gösterecektir.  Aynı  zamanda,  üretici  firmalan  vatırım
konusunda  daha  da cesaretlendirecek  ve teşvik edece|ıiir.

Yüksekova'nın  tarım alanındaki  son gtincellenen  verileri  tablolarhalinde  aşağıya  sunulmuştur.
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Eğitim  alanında  tespit edilen hususlar  şöyledir. (Bu veriler  yüksekova  İlçc Milli Eğitim
Müdürlüğünden  alınmıştır.)

l3 Toki  taraflndan  yapılacak  lojmanların  öğretmenlerimiz  için de yapımı başlanmalı  ve
öğretmen  atamaları  akabinde  yerleşme  sorunlannın  bertarafedilmesi  önem arz etmektedir.

14 Mesleki  ve Teknik Eğitim okullarinın arttırılma§ı  ve bu okullarda  verim1i eğitimin
sağlanması  iÇin gerekli  tüm malzemelerinin  de temin  edilmesinin  sağlanması  ve böylece bu
okulların  da kendi döner  sermayelerini  de oluşfurmaları  teşvik edilmelidir.

l5Fen Lisesi,  Güzel Sanatlar  Lisesi, Spor Lisesi gibi  farklı  alanlardaki okulların  açılması  ve

öğrencilerin  meslek  seÇimi  ve bu alanlara  da doğru yönlendirilmelerinin  sağIanması  önem  teşkil
etmektedir.

l6Fatih  projesi  kapsamında  okullardaki  eksik  lik ler  internet.  bilişim ve donanım
giderilmelidir,  (Akıllı  tahta vs.)
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26 Şubat  20l 9'da T'ürkiye  Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde.  Milli Eğitim Bakanı Sayın

ZiYa SF]LÇUK'un  da katılımı  ile gerçekleşen  programda.  8l İlde 8l Meslek  Lisesi Protokolü

imzalanmıştır.  Bu protokol  kapsamında.  mesleki  eğitimde  Avrupa Modeli  tasarlanacak  olup

bunun da önemli  ayaklarından  biri olarak TOBB ve TOBB ETÜ  ile beraber  bu işin birlikte

yapılıyor olması. yani yükseköğretim  ayağının da olması  ortaöğretimle  yükseköğretim

arasındaki  bağlantının  ne kadar  mühim  olduğunu  da gösterecektir.  TOBBETÜ  varlığı,  bunun

ortaöğretim  sevİyesinde  yansıtılması bakımından  önem  taşıyor. Bütün  bunları  sürdürürken

mesleki  ve teknik eğitimde  yeni bir dönemin  başlayacağını,  bunun  sektörle  iç  içe olacağını.

buna bağlı  olarak  okullardaki  üretimin bir öğrenmeyöntemi  olacağı aşikardır.  Yıllardır üzerinde

çalışılan  bir konu ve uzun yıllardır  hayal  edilen bir çalışmanın gerçekleşmesi  ve hayata

geÇirilmesi  oda olarak  bizi de çok heyecanlandırmıştır.  Çünkü  raporumuzun  bir çok noktasında

"eğitim'' ve beraberinde  "istihdam"  konulanna  sıkça  değindik.  il potansiyeline  sahip bir

konumda  olmamız  ve yapılan  yatırımların  ve yaptığımız  çalışmaların  çoğu da bu yönde

olduğundan  dolayı,  adı geçenprotokol  kapsamına  alınarak söz konusu  mesleki  ve teknik  lisenin

Yüksekova'da  da açılması  çokgüzel  ve olumlu  sonuçlar  doğuracağını  belirmek  isteriz.

Sağlık alanında  talepler  doğrultusunda  tespit  edilen  hususlar  ise şöyledir.

17Yüksekova  Devlet  Hastanesine  en yakın Van ilinde Anjiyografi  Ünitesinin  bulunması ve

bölgede  son zamanlarda Anjiyografi Ünitesi  ihtiyacı olan hasta sayısında  artışlar olması

nedeniyte.  hastanedeAnjiyografi  Ünitesi  kurulması  elzem hale gelmiştir.

l8 Hem Yüksekova'da hem de çevre  ilçe, belde  ve köylerde başvuran hasta  sayılarının

yoğunluğun  olması  sebebİyle;  Yüksekova Devlet  Hastanesinde  bulunan  mevcut  uzman

hekimler  yetersiz kalmaktadır.  Bazı özellikli branşlarda  uzman hekimlerin  olmayışı  ve

sayılarının  yetersiz  olmasından  kaynaklı  tedavi süreçlerinde ciddi  sorun ve mağduriyetler

yaşanmaktadır.  Bu sorun ve mağduriyetlerin  en aza indirgenmesi  için bazı özellikli branş

hekimlerin  atanması  ve mevcut  hekim  savısının  arttınlması  önem  arz etmektedir.



n
19 yüksekova  ve çevre  ilçe, belde ve köylerde  mevcut  nüfusun  neredeyse  tamamının,
yüksekova  Devlet Hastanesi  bünyesinde  hizmet  veren Ağız  ve Diş sağlığı  Merkezine  tedavi
iÇin baŞvuru  YaPmaları  nedeniyle,  ciddi  yoğunluklar  oluşmaktadır.  Söz konusu merkezin en

Yakın  il merkezinde  olması  ve hastaların  aradaki  mesafeyi kat etmek  istememelerinden  dolayı;
hastaların  tedavi  için yüksekova  Devlet Hastanesi  bünyesinde  hizmet  veren Ağız ve Diş sağhğı
merkezine  yoğun bir şekilde başvuru  yapmalanna  neden  olmakta dır. Ağız ve Diş sağlığı
Merkezi  fiziksel  koşulları ve yoğun hasta başvurusuna  karşılık  yetersiz  kalmaktadır.  Bu
nedenle,  söz konusu  Merkezin  bölge  nüfus yoğunluğuna  göre;  diş tabibi,  personel sayısr ve oda
saYrsının  arttınlması  ve buna bağh diğer  tiim  fiziksel koşullann artırılması  elzem hale gelmiştir.

Saygılarımızla,

Yüksekova Ticaret  ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu  Başkanlığı
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