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“KOP Bölgesi’nin tarihsel birikimi: UNİKOP”

Bilindiği üzere Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan KOP Bölgesi, tarih
öncesi çağlardan günümüze uzanan her dönemde, sosyal ve ekonomik alanda önemli bir
merkez olmuş ve çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Özellikle Selçuklular döneminde Bölgemiz, ekonomide, eğitim, kültür ve sanatta altın
çağını yaşamış; devrin ünlü bilginleri, filozofları, şairleri, mutasavvıfları, musikişinasları ve diğer
güzel sanatların üstatlarını bir araya getirmiştir. Çağdaş İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi ilim adamları
ile birlikte bu bölgede yaşamış olan Hz. Mevlana, Sadreddin-i Konevi, Muhyiddin-i Arabi, Hacı
Bektaş-ı Veli, Ahi Evran, Somuncu Baba gibi manevi değerlerimiz ilim irfana verilen önemin bir
göstergesidir.
Tarih içinde bölgeyi oyunun dışına iten birçok gelişme yaşandı. Kısacası zaman içinde
bu coğrafya ilim ve irfan yuvası niteliklerini kaybederek bir tarım bölgesine dönüşmüş ve sık
aralıklarla yaşanan kuraklıkla mücadele edegelen bir bölge olmuştur. Bölgemizin tarihten
gelen birikimi tekrar harekete geçirecek itici bir güce, topyekün bir kalkınma sürecine girme
zamanı gelmiştir.
İşte tarih içinde oluşmuş bu önemli kültürel ve sosyal birikimlere sahip olan KOP Bölgesi,
günümüzde Kalkınma Bakanlığı’na bağlı merkezi bir teşkilat olarak kurulan KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı ile yeniden bir entegre kalkınma sürecine girmiştir.
Başkanlığımız, 2011 yılında DOKAP ve DAP ile birlikte Konya Ovası Projesinin uygulamalarını
yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların
gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve
koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin
kalkınmasını hızlandırmak üzere kurulmuştur. Görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde
illeri olup faaliyet merkezi Konya’da bulunmaktadır.
KOP Bölgesi; konumu, topografyası, bölgesel ulaşımı, transit ticareti, siyasi tarihi, dini ve
kültürel bir merkez olması sebepleri ile sanayiden, ticarete, turizme ve enerjiye birçok sektörde
gelişme potansiyeline sahiptir.
KOP İdaresi Başkanlığı olarak misyonumuz; açıklanan KOP Eylem Planı ile KOP Bölgesini
içine kapanık eski durumundan kurtararak tarihinden miras aldığı sorumluluk bilinci ile hak
ettiği “Kâdim Başkent” ihtişamını tekrar kazanmasını sağlamak, bölgemizi bir “Yeni Marmara”
haline getirmek için adımlar atmaktır. Bu adımlar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentliğinin
sona ermesinden sonra devlet tarafından hayata geçirilen ilk resmi bölgesel kalkınma
projesinin çatısı olan KOP Eylem Planı ile atılıyor.
2014-2018 dönemini kapsayan KOP Eylem Planı’nda 5 ana eksende 243 eylem için yaklaşık
toplam 10 milyar TL tutarında bir kaynak kullanılması öngörülmektedir. KOP Eylem Planı ile
yakalanan bu değişim ve dönüşüm imkânının, bölge tarafından iyi değerlendirilmesi bölgenin
kaderi açısından büyük önem taşımaktadır.
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Bu açıdan 7 üniversitemizi bir araya getiren KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ve Uluslararası
KOP Bölgesel Sempozyumu önemli bir mihenk taşıdır.
KOP Bölgesi’nde kurulan “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği” (UNİKOP), Bölgemizin ve
ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen genç ve önemli bir oluşumdur. KOP
Bölgesi Üniversiteler Birliği tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen KOP Bölgesel
Kalkınma Sempozyumları ile KOP Bölgesi’nin temel meselelerini ortaya koymanın yanında
sorunlu alanlarda çözüm üretilmesi için bir tartışma zemini oluşturulması hedeflenmektedir.
Sempozyumun, bölgesel kalkınmanın lokomotif güçlerinden en önemlisi olan
üniversitelerimiz tarafından organize edilmesi büyük anlam taşıyor. Bir üniversiteyi evrensel
yapan, yürüttüğü eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini üniversite dışına
da çıkarabilmesidir. Biz, güçlü bir KOP Bölgesi için gerekli olanın kamu kurumlarımız,
üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmasından
geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçla da çalışmalarımızı bölge içerisinde sürdürüyoruz.
Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü geliştiren,
ortak aktiviteler düzenlemesini sağlayan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), “KOP
Bölgesel Kalkınma Sempozyumu”nun ilkini 14-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Konya’da;
ikincisi ise geçtiğimiz yıl 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Niğde’de düzenlemiştir.
Bu yıl Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde üçüncüsü gerçekleştirmiş olduğumuz Bölgesel
Kalkınma Sempozyumu ile kamu, sivil toplum, özel sektör, yerel yönetimler, medya ve üniversite
temsilcilerini bir araya gelecek; bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlayacak ve bölgesel kalkınmaya
yönelik yeni işbirliklerinin oluşturulmasına zemin hazırlanacaktır.
Sempozyumun KOP Bölgesi’ni geliştirme ve güçlendirmede bölge üniversitelerinin bir
itici güç olarak ön plana çıkacağı ve Türkiye’ye model olacak çok yönlü bir bölgesel kalkınma
sürecinin ipuçlarının verileceği bir sempozyum olması en büyük dileğimizdir.
Uluslararası düzeyde bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini teorik bilimsel bilginin
pratiğe aktarılması hususunda buluşturacak olan Sempozyumun, karşılıklı fikir alışverişinde
bulunabilmelerine de imkân sağlayacağını ümit ediyoruz.
Gelecek nesillere daha yaşanılır, kalkınmış, refah düzeyinin yükseldiği bir bölge bırakmak
için çabalarken bunun ancak; tüm tarafların birlikte çalışması ve hareket etmesiyle mümkün
olacağına inanıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle; organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere desteklerini
esirgemeyen ve katılımlarıyla bizleri şereflendiren UNİKOP Üniversiteler Birliği Üyesi Sayın
Rektörlerimize ve Dönem Başkanı Aksaray Üniversitemize, Aksaray Valiliğimize, Kalkınma
Bakanlığımıza, akademik camiamıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
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GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTELER ve UNİKOP

Üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolleri, bölgesel toplumsal katılım-üniversite,
üniversite-yeni bölgeselleşme olgusu, öğrenen bölgeler-üniversite, üniversite-endüstriyel
kümeler, üniversite-bölgesel yenilik sistemleri, üniversite-endüstri, üniversite-bilgi odaklı
ekonomi-bölgesel kalkınma ilişkileri gibi konular üzerine odaklanmıştır. Bu konuların hepsi
üniversiteleri, bölgesel kalkınmanın en önemli dinamiklerinden birisi olarak tam da kalkınma
konularının merkezine oturtmaktadır.
Genel olarak, dünyadaki üniversitelerin geneli sadece araştırma üniversitesi özelliğini
koruduğu yani geleneksel nitelikte kaldığı gözlenmektedir. Ancak, bir kısım üniversiteler ise
yapısal değişimler gerçekleştirerek innovative katkıları küresel boyutta olmuştur. Kendine
özgü özellikler yaratma gayreti, kendi alanında nasıl ilerleyeceği konusunda sürekli yenilikleri
peşinde koşan, geleceğe dönük güçlü bir vizyon ve misyon (vizmisyon) sergileyebilmek amacı
güden üniversiteler böylece ortaya çıktı. Bu kapsamda yeniden yapılanan bu tür üniversiteler
“girişimci üniversiteler” olarak adlandırıldı. Modern girişimcilik unsurlarının üniversite
uygulamalarında gözlemlenmeye başladığı bu süreçte, yüksek eğitim kurumlarının yeni rolleri,
ulusal ve bölgesel refah artışını destekleyebilmek için girişimcilik üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Üniversiteler yüksek katma değerli faaliyetleri geliştirme ve bölgeye çekmede, mobil sermaye
oluşumu ve endojen kalkınmadaki başarısı ise bilgi yaratılması ve transferi edebilmesinde
yatmaktadır.
Bu veriler ışığında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği
ve koordinasyonu ile bölgede yer alan 7 üniversite tarafından 2 yıl önce kurulan ve 2015
döneminde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin katılımıyla daha da güçlenen “KOP Bölgesi
Üniversiteler Birliği” hem bölgenin kalkınmasına ve hem de ülkemizin kalkınmasına katkı
sağlamak amaçlı kurulmuş bir ortaklıktır. Bölge üniversiteleri arasındaki her türlü işbirliğinin
gerçekleştirilmesinin yanında üniversitelerin bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücü ile sanayinin
tecrübe ve finans gücünün sistemli bir şekilde birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilimsel,
teknolojik ve ekonomik faaliyetleri düzenleyerek öncelikle KOP Bölgesi’nin, sonrasında
ise ülkenin kalkınmasına hizmet edilmektedir. Üniversitelerin özellikle ürettiği bilgiyi en
kestirme yoldan toplumsal faydaya dönüştürme sorumluluğu dikkate alındığında KOP Bölgesi
Üniversiteler Birliği’nin önemi daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ile bölgedeki üniversiteler arasında eğitim-öğretim
ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde akademik ve idari işbirliği yapmak, üniversite-sanayi
etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak bu yolla bölgemizin ve
ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak için kuruluşundan bu güne
kadar geçen 2 yıllık süre içerisinde kuruluş amacına uygun oldukça önemli ve faydalı faaliyetler
gerçekleştiren KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin, üniversitelerimize, bölgemize ve ülkemize
örnek teşkil etmesi, daha kapsamlı ve büyük oluşumlara kapı aralaması en büyük dileğimizdir.
Dönem başkanı olarak, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin ulaştığı konuma gelmesinde tüm
emeği geçen, destek sağlayan ve görev alan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞMESİNDE SOSYAL
SERMAYENİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Mehmet Marangoz1
Gülay Hız2
Kübra Karaosmanoğlu3

ÖZET

Girişimcilik olgusu tarihsel süreç içerisinde sürekli bir değişim ve gelişim göstermiştir
ve son 15-20 yıldır ise bilimsel anlamda ve akademik ortamda yoğun olarak tartışılmaktadır.
Günümüzde girişimciliği önemli kılan birçok ekonomik, sosyal ve kültürel nedenler vardır.
Girişimciliğin bu çok boyutluluğu ve toplumsal yapının önemli bir unsuru olması nedeniyle
birçok kurum ve kuruluş tarafından tartışılmakta ve desteklenmektedir.
Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş sürecinde büyük bir değişim gösteren
ihtiyaçlar ve beklentiler, sermayenin de yeni bir boyut kazanmasına neden olmuştur. Günümüz
dünyasında güven temeline dayalı olarak inşa edilen bu yeni boyut, “sosyal sermaye” kavramı ile
ifade edilebilir. Sosyal sermaye son yıllarda, en az bilgi sermayesi kadar dikkat çeken konuların
başında gelmektedir. Bireyler arasındaki karşılıklı güven, anlayış, ortak değerler, davranışlar ve
girişimler gibi varlıkların toplamı olan sosyal sermaye ilişkiler ağı oluşturarak (bürokratik engel
ve kuralları aşarak) girişimciler için bir katma değer ortaya çıkartabilir. Böylelikle günümüz
işletmelerinin ve girişimcilerinin başarılı olmasında (bazen de tam tersi etkiyle) önemli bir rol
üstlenmektedir.
Kaynağını öncelikle ailenin oluşturduğu sosyal sermayenin; bir ülkenin sosyo-ekonomik
yapısına olumlu katkılar sağladığı varsayımından hareketle, sivil toplum örgütleri, firmalar,
kamu sektörü ve diğer sosyal grupların arasındaki etkileşimin ekonomik etkinlik, üretim ve
girişimcilik üzerindeki rolü oldukça önemlidir. Girişimcilik açısından sosyal sermayenin diğer
üretim faktörlerini destekleyerek, onlara ivme kazandırması (özellikle de küçük işletmeler
açısından “eş-dost” ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesine taşınarak) işletmelerin kuruluş
aşamalarında öncü kuvvet olarak değerlendirilirken, işletmelerin varlıklarını devam ettirme
sürecinde ise kalıcı unsurlar sağlamaktadır. Yaşadığı çevredeki toplumsal açmazı belirleyerek
çözüm arayışına geçen girişimci, sosyal sermayenin sinerjik etkisini kullanarak yenilikçi
çözümleri hayata geçirebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada; somut kavramlar olan beşeri
sermaye ile fiziki sermayenin, soyut ve dinamik bir kavram olan sosyal sermaye ile etkileşimi ve
sosyal sermayenin girişimciliğin gelişmesindeki rolü ve önemi değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Sermaye, Piyasa.

1.GİRİŞ

18. yüzyıldan itibaren iktisat teorisinin gündeminde bulunan girişimcilik piyasa
ekonomileri içinde her zaman en önemli yere sahip olmuştur (Yıldız ve Alp, 2012). Ekonomik
krizlere ve diğer etkenlere bağlı olarak yaşanan makroekonomik olumsuzluklar, işsizlik,
büyüme ve kalkınma sorunları için girişimcilik bir çare olarak görülmektedir. Girişimcilik küresel
dünyada ülke ekonomileri açısından lokomotif görevini üstlenen önemli bir üretim faktörüdür.
Ancak girişimciliğin geliştirilmesi, yeni girişimcilerin kazanılması ve küresel etkilerden olumsuz
etkilenilmemesi için ulusal düzeyde yenilikçi ve katılımcı politikalara, hatta yasal düzenlemelere
ve yenilikçi oluşumlara gereksinim duyulmaktadır.
Girişimciler geçmişten günümüze değin üretim süreçleri, istikrarsız piyasa ekonomileri,
haksız rekabet koşulları ve değişen tüketici tercihlerine uyum sağlamaları konusunda sürekli
bir yarışın içerisinde yer almışlardır. Ekonomiye sağladıkları katkıya ters orantılı olarak,
kazanımları konusunda kendilerini haksızlığa uğramış hissetmişlerdir. Özellikle teknolojik
gelişmeler, Ar-Ge çalışmaları ve bilgiye erişimde küresel şirketlerle rekabet edemez hale
gelmişlerdir. Buna rağmen, günümüzde geniş kapasitedeki üretimlerin yerini, daha küçük,
yeni ve farklılaşmış alanlardaki işletme türleri almıştır. Bunun bir sonucu olarak gelişen küçük
ve orta ölçekli işletmeler hem girişimciliği desteklemiş hem de bireyleri daha yetkin ve etkin
bir konuma taşımıştır. Bununla birlikte girişimciler, ekonomik hayatta üretim, tüketim ve
bölüşümden oluşan üç alanda kendilerine kalıcı yer edinmek için var olan sermaye kaynaklarını
(beşeri sermayelerine ek olarak) daha rasyonel şekilde değerlendirme arayışına girmişlerdir. Bu
da yeni bir sermaye türü olan girişimcilerin “sosyal sermaye” kavramını içselleştirerek hayata
geçirmelerine aracılık etmiştir.
Küreselleşme sürecinin biçimlendirdiği günümüz toplumları giderek fiziki sermayeden
1
2
3
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daha fazla beşeri sermayeye gereksinim duymaktadır. Gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlere katkı
sağlayan bireylerdeki bilgi, beceri ve benzer nitelikler olarak tanımlanan beşeri sermaye insana
yapılan yatırımlarla artmakta ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir girdisi olmaktadır (Çakmak,
Gümüş, 2005). Sermayenin tanımlanma biçimi zaman içerisinde farklı aşamalardan geçerek
değişmekle kalmayıp, daha geniş bir etki alanı yaratmıştır. Sermaye tarih boyunca, ilkel sermaye
birikimi anlayışından bugüne dek farklı tanımlama alanlarında varlığını ve etkisini devamlı
kılmıştır. Bourdieu sermayeyi üç farklı şekilde ele almaktadır. Bunlardan (Altay, 2007); birincisi,
bireylerin ekonomik gücünün seviyesini gösteren “ekonomik sermaye”; ikincisi, bireyin çevresi,
kültürel değerleri ve sahip olduğu diploma, sertifika ve belgelerde somutlaşan kültürel
kurumların oluşturduğu “kültürel sermaye”; üçüncüsü ise bireylerin harekete geçirebilecekleri
etkin bağlantı ağlarının miktarı ile kavramlaştırdığı “sosyal sermaye”dir.
Çalışmada sosyal sermaye kavramının günümüz toplumlarında ve ekonomilerinde
taşıdığı anlamın boyutları incelenerek, girişimciler ve girişimcilik açısından sosyal sermayenin
rolü ve önemi ile ilgili durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

2.GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI VE ÖZELLİKLERİ
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Girişimcilik, günümüzde toplumların başarılı olma koşulları arasında anahtar bir role sahip
olup, yalnızca ekonomik boyutu olan bir değer değil, aynı zamanda, toplumsal ve kültürel
boyutları da söz konusu olan bir olgudur. Girişimcilik kavramı Fransızca bir kelime olan ve “bir
şey yapmak” anlamına gelen “entreprendre” kelimesinden türetilmiştir. Ekonomik anlamda
ilk olarak 18. Yüzyılda Cantillon tarafından kullanılmış ve ardından Knight ile de Amerikan
literatürüne girmiştir. Girişimcilik teorisine önemli katkılarda bulunan Hisrich ve Petersise
girişimciyi; emek, hammadde ve diğer varlıkları daha büyük değer/imkân yaratacak şekilde bir
araya getiren kişi olarak tanımlamaktadırlar (2001; Akt. Okutan. Balaban, 2013).
Girişimcinin kapitalist ekonomik düzendeki kilit rolü, çok uzun zamandan beri fark edilmiş
olmasına rağmen çağdaş anlamda girişimciliğin çalışılmasına Schumpeter ile başlanmıştır.
Schumpeter (1928;1934; Akt. Fiş ve Wasti, 2009) girişimciyi “yeni kombinasyonlar” yaratmak
işlevini yenilikçilik faaliyetleri ile yürüten, diğer bir deyişle olası tüm kaynak ve güçlerin
arasından “değişik ya da aynı şeyleri farklı metotlar ile üreten” kişi olarak tanımlamaktadır.
18.yüzyıldan itibaren ise artık girişimci risk üstlenmenin yanı sıra yenilikçi olmanın da gereğini
yerine getirmek durumunda kalmıştır. Daha sonraki dönemlerde serbest piyasa ekonomisine
geçilmesi, girişimciliğin hız kazanması açısından önemli bir dönemeç olmuştur. 20.yüzyılda ise
girişimcilik terimi Say ve Schumpeter’la birlikte sosyoloji, psikoloji, ekonomik teori ve ekonomik
antropoloji çalışmalarında yer almaya başlamıştır (Arıkan, 2002; Akt. Çarıkçı ve Koyuncu, 2010:
6).
Girişimci olabilmekle ilgili olarak genellikle, fırsatlardan istifade edebilmek için ilk önce
kuralları yıkmak gerektiği söylenmektedir (Brenkert, 2009). Girişimciler bu yönüyle sıra dışı
insanlar olarak kabul edilebilirler. Bu bağlamda kısaca girişimci, kendisi için iş yapan kişilere
verilen isimdir (Davis, 1998). Diğer bir ifadeyle girişimci “yenilikleri arayan ve ortaya çıkaran,
tüketicinin önceden tanımadığı değerleri yeni kalite ile ortaya koyan, henüz fark edilmemiş
piyasaları ele geçiren ya da pazar payını artırmaya yönelen birey” olarak tanımlamaktadır
(Harvey vd., 2010).
Girişimcilik kavramı yeni işlerin oluşturulması ve hali hazırda olanların geliştirilmesi
üzerine kurulmaktadır (Wood, 2011). Fisscher (2005) vd.’ne göre girişimcilik, bir örgütte değer
yaratmak için fırsatları ortaya çıkarma ve geliştirme sürecidir. Girişimcilik, doğru zamanda
doğru faaliyet alanındaki boşluğu rakiplerden önce görmekle ve mevcut durumu değiştirerek
yenilikçi olmakla ilgilidir.
Girişimcilik günümüzde ise ürün ve hizmetler için yeni fikirler ortaya atarak yenilikçi ya
da yaratıcı olmaktan daha fazlasıdır. Girişimciler değer paketleri tasarlamak ve yeni fırsatlar
geliştirmek için bir örgüt oluşturan veya bir örgütte çalışan insanlar olmalıdır. Bu durum sadece
çeşitli riskleri içermez aynı zamanda girişimcinin çabalarının önünde engel de oluşturabilir
(Brenkert, 2009). Girişimci gerekli zaman ve çabayı harcayarak, beraberinde getirdiği finansal,
psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek ve etkinliklerin sonucunda oluşan parasal ve kişisel tatmin
ve bağımsızlığı kazanarak değeri olan yeni bir şey yaratma sürecini yaşamak durumunda kalır.
(Özdemir ve Mazgal, 2012)
Girişimcilik tanımlarının neredeyse tümü bazı davranış özelliklerini içermektedir. Bu
özellikler arasında inisiyatif sahibi olma, mevcut durumu ve kaynakları etkin kullanarak sosyal
ve ekonomik kazanımları sağlama, reorganizasyon yeteneği ve risk ya da başarısızlığı da
sonuç olarak kabul etme bulunmaktadır (Hisrich ve Peters, 1989). Bu nedenle tüm bu girişimci
davranış özelliklerini içeren tanıma göre girişimcilik, gerekli zaman ve çabayı ayırarak finansal,
psikolojik ve sosyal riskleri birlikte üstlenerek ve sonuçta maddi ödül ve kişisel doyum elde
ederek farklı bir şeyler oluşturma sürecidir.
Bazı disiplinler, bazı bireylerin diğerlerine kıyasla niçin daha fazla girişimci oldukları
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gerçeğini, farklı şekillerde açıklamışlardır. Bu yaklaşımların bir kısmı, girişimciliğin bir kişilik
özelliği olduğu noktasında dururken, bir kısmı da sosyo-kültürel koşulların bir ürünü olduğu
noktasına vurguda bulunmuşlardır (Aytaç ve İlhan, 2013). Kendi işini kurmak için isteyen bir
girişimcinin sahip olduğu istek, önceki deneyimler, karşılaşabileceği tüm olası durumlar, hayal
kırıklıkları ve endişe ile paralel bir seyir gösterebilir. Aynı zamanda girişim yapılan alanda
yaşanan yoğun rekabet, başarısızlık olasılığı, fiziksel ve sosyal sermaye kaybı da büyük önem
taşımaktadır. Bu koşullarda girişimcinin başarıya uzanan yolda sahip olduğu tüm değerler gibi
sosyal sermaye kapasitesini de daha esnek değerlendirmeyi tercih etmesi söz konusu olacaktır.
Genel olarak girişimci olmayı belirleyen faktörlerin literatürde üç yaklaşım altında
incelendiği görülmektedir: Bu yaklaşımlar; bireysel yaklaşım (başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk
alma eğilimi, belirsizliğe katlanma, kendine güven, yenilikçilik, aile, eğitim, kişisel değerler, yaş,
iş tecrübesi, rol modelleri), çevresel yaklaşım (sosyal, politik, kültürel, ekonomik, teknolojik
koşullar, toplumsal değer ve normlar) ve firma yaklaşımı (işletme içerisindeki faaliyetlere
odaklanmak) (Özden vd., 2008, Lee ve Peterson, 2000) şeklinde ifade edilmektedir.
Girişimciliğin ortaya çıkışında kişilik mi yoksa sosyal çevrenin mi daha etkili olduğu uzun
süre tartışılmıştır. Kişilik üzerinde duranlar, girişimcilerin sahip oldukları psikolojik özelliklere
ağırlık vermişlerdir. Kişilik yapısında girişimci öğeler arama çabaları en fazla, “risk alma”,
“başarma ihtiyacı” ve “denetim odağı”na sahip olma üzerinde yoğunlaşmıştır. Girişimciliğin
ortaya çıkısında çevreyi öne çıkaranlar ise, grup yapısının, toplumsal gelenek ve kültürel
özelliklerin etkisini vurgulamışlardır (Aytaç, 2006). Bazen toplumda ailenin ve sosyal çevrenin
girişimciliğe bakışı ve kültürde girişimciliğin yeri ve diğer etkenler, girişimcilik ruhunu teşvik
edebilir ya da bastırılmasına neden olabilir.
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3.TOPLUMSAL GELİŞME AÇISINDAN GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ

Girişimcilik demokrasinin yerleşmesinde, ekonomik gelişmede, bireysel refahın kaynağını
oluşturmakta ve dolayısıyla da ekonomik kalkınmada mükemmel bir role sahiptir. Tüm dünyada
girişimcilik toplumlar tarafından büyük bir kabul görmekte, teşvik edilmekte, tasvip ve tavsiye
görmektedir. Bunlara paralel olarak akademik alanda da ilgi yoğun bir şekilde artmaktadır
(Top, 2006). Girişimci, çevresel trendler ve değişimlerin yarattığı fırsatları izleyerek, ekonomik
büyüme ve kalkınmanın temel taşını oluşturmaktadır. Bir ülkede girişimcilik ne kadar teşvik
edilirse o ülkede ekonomik refah düzeyinin de aynı ölçü de arttığı herkes tarafından bilinen
bir gerçektir (Marangoz, 2011). Çağımızın kültürel dönüşümü içerisinde girişimcilik kavramına
da eklenen yeni olgular hem bakış açısını değiştirmekte hem de işleyişe farklı bir görünüm
ve hız kazandırmaktadır. Geçmişteki alışılagelen kavramlar, yerini bilgiye dayalı düşünen
ve yenilikçi bir anlayışa sahip olan girişimcilere bırakmıştır. Yenilikçi anlayışı hayatlarının her
alanına uyarlama beceri ve yetisini gerçekleştiren girişimciler, toplumun dinamiklerine ayak
uydurabilmek adına sosyal yönden de toplumdaki eğilimleri yakından takip eder olmuşlardır.
Tarihsel süreçte disiplinler arası bir alan ve çabalar bütünü olarak kabul gören girişimcilik,
bu süreçte birçok alanda görev ve sorumluluk üstlenmektedir. Yenidünya düzeninin değişen
sosyo-ekonomik yapısında kendisine birçok anlam atfedilen ve bu bağlamda yeni ve inovatif
beklentilere cevap bulması istenen bir konuma erişmiştir. İktisadi kalkınmada önemli bir yeri
olan ve toplumsal fayda üreten girişimcilik; yeni olanı hayata geçirme konusunda fırsatlar
yaratır, potansiyel pazarları değerlendirir, alternatif organizasyonlar oluşturur ve üretim
dünyasında öncülük görevi üstlenir.
Küreselleşmenin ülkeleri olumlu ve olumsuz yönleri ile etkilediği bu dönemde, bilim
ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların yapısını da hızla değiştirerek,
girişimciliğe bakış açısını farklılaştırmaktadır. Günümüzde girişimcilik kavramı, bireysel
ihtiyaçları karşılamaktan daha fazla, ihtiyaç duyulan alanlarda ekonomik işlevleri sağlamak
olarak kabul görmektedir. İşsizliğin oldukça yüksek olduğu günümüzde, girişimcilik yeni işlerin
yaratılmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlamaktadır. Piyasanın beklentilerini
cevaplayabilmek adına girişimciler gerek bilgi donanımı, gerek üretim faktörlerinin
yenilenmesi, gerekse de teknolojik gelişmeler doğrultusunda kendisini günden güne
yenilemek ihtiyacındadırlar.
Toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için girişimcilik ne kadar
önemliyse, girişimcilikte sistemin gelişmesi açısından da sosyal sermaye o kadar önemlidir. Bu
öneminden dolayıdır ki sosyal sermaye konusu tartışılmalı ve geliştirilmelidir.

4.SOSYAL SERMAYE KAVRAMI VE UNSURLARI

Günümüz dünyasında; emek, doğa, sermaye ve girişimcinin yanı sıra “sosyal sermaye”
üretim faktörü olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Toplumsal faaliyetlerde, sosyo-ekonomik
hayatı biçimlendirme özelliği taşıyan “sosyal sermaye” kavramı ilk olarak 20. yüzyılın başlarında
kullanılmıştır. Hanifan çalışmasında bu kavramı kullanmış ve sosyal sermayeyi “toplumu
oluşturan kişiler ve aileler arasında iyi niyet, dostluk, sempati ve sosyal ilişkilerden ortaya çıkan,
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insanların günlük yaşamlarında sahip oldukları somut bir değer” olarak literatüre kazandırmıştır
(1916; Akt. Erselcan, 2009). Ekonomik, sosyolojik ve politik bir içerik taşıyan sosyal sermaye
kavramı; sosyal bilimlere ait olan “sosyal” kavramı ve politik ekonomi disiplinine ait “kapitalsermaye” kavramı gibi iki anahtar sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşmuştur (Mızırak vd. 2006).
Çağdaş anlamıyla ise ilk kez 1970’lerde iktisatçı Loury (1977), sosyoloji ve siyaset bilimi
alanlarında Bourdieu (1986) ve Coleman’ın (1988) kullandığı kavram, daha sonra Putnam,
Fukuyama, Burt, Portes, Woolcock ve Dasgupta gibi yazarlar tarafından geliştirilmiştir (Erselcan,
2009). En yalın hali ile sosyal sermaye; en az iki kişi arasında, güvene dayalı bir şekilde
kurulabilen iletişim imkanı olarak tanımlanırken, toplumu oluşturan bireyler, sivil toplum
örgütleri ve kamu kurumları arasındaki koordinasyon faaliyetlerini kolaylaştırarak toplumun
üretkenliğini arttıran, güven, norm ve iletişim ağı özellikleri (Temple, 2000) haliyle de daha geniş
bir şekilde tanımlanabilir.
Sosyal sermaye olgusu ve etkileri konusunda Bourdieu, “sosyal sermayenin etkilerini mikro
düzeyde, yani kişinin toplumdaki belli statülere ulaşmasında ve bu statülere ulaşırken hangi
kaynakları harekete geçirdiğini belirleme anlamında araştırmıştır” (Lelandais, 2004). Bourdieu
sosyal sermayeyi bir bireyin ya da bir grubun kalıcı ve uzun ömürlü bir ilişkiler ağına, az ya
da çok kurumsallaşmış karşılıklı bilme ya da tanınmalara sahip olması sayesinde elde ettiği
mevcut ve potansiyel kaynakların toplamı olarak ifade etmiştir (Bourdieu ve Wacquant, 1992).
Bu çerçevede Bourdieu, sosyal sermayeyi şöyle tanımlar: “Bir bireyin ya da bir grubun, kalıcı bir
ilişkiler ağına, az çok kurumlaşmış karşılıklı tanıma ve tanınmalara sahip olması sayesinde elde
ettiği gerçek ya da potansiyel kaynakların toplamıdır, yani böylesi bir ağın harekete geçirmeye
olanak sağladığı sermaye ve güçlerin toplamıdır” (Bourdieu ve Wacquant, 2003). Bourdieu için
sosyal sermaye kişilere atfedilecek veya mülkiyeti söz konusu olan bir şey olmaktan ziyade,
başkalarıyla paylaşılan bir olgudur. Ancak, bireyin ulaşabileceği sosyal sermaye seviyesi, aslında
onun sosyal ağlar içindeki pozisyonundan kaynaklanan ve ileride bazı hedeflere ulaşabilmek
için yaptığı yatırım stratejilerinin bir sonucudur. Bu anlamda sosyal sermaye “uzun süreli iletişim
ağlarına sahip olmayla bağlantılı fiili ve potansiyel kaynakların toplamını” temsil etmektedir
(Bourdieu, 1986).
Sosyal sermaye yaklaşımında Coleman ise “insanların mevcut çıkarlarına en uygun olanın
rekabet etmek olduğu durumlarda bile neden işbirliği yapmayı seçtikleri” sorusuna bir cevap
aramıştır. Ona göre klasik iktisat teorisindeki görünmez el ne ise sosyal sermaye de odur ( Field,
2006). Coleman’ın sosyal sermaye unsurlarında iki boyut bulunmaktadır; birincisi aile merkezli;
ikincisi ise sosyal ilişkiler merkezlidir. Coleman, toplumsal mübadele kuramı ile ekonomik
yönelimi, sosyoloji içerisinde birleştirmiştir (İnci, 2014). Coleman sermaye kavramı içerisinde
sosyal sermayeyi “özel bir mal” olarak nitelendirerek farklılığını ve ayrıcalığını ortaya koymuştur.
(Coleman, 1988).
Fukuyama ise sosyal sermayenin unsurları içerisinde önemli bir yer alan “güven”
kavramını vurgulamış, ekonomik ve toplumsal refahın üretilmesinde en önemli katkının
sosyal sermaye aracılığı ile sağlandığını ifade etmiştir. Bu bağlamda “sosyal sermaye edinme,
bir topluluğun ahlaki normlarının alışkanlık haline gelmesini ve sadakat, dürüstlük gibi
erdemlerin kazanılmasını ve bireylerin birbirlerine bağımlılığını gerektirir” demiştir (Fukuyama,
2000). Kısacası “sosyal sermaye en geniş anlamda sosyal ilişkilerde bir toplumun ortak hedef ve
beklentilerini gerçekleştirmek üzere her an aktive edilebilir potansiyel gücüne işaret eder. Toplumsal
yapıyı her an yeniden kurmanın bir imkanı olarak ilişkiler, herhangi bir kurumsal çatı altında
olsun ya da olmasın sürekli bir bağlılığın kurulduğu, değerlerin yeniden inşa edildiği, kişiler arası
mütekabiliyet yasalarının ve ilkelerinin işlerlik kazandığı, işbirliği ve dayanışma gibi güven esaslı
birlikteliklerin kurulduğu bir sosyal sermaye potansiyelini barındırır. Sosyal sermaye bir bakıma
topluma ya da topluluğa ortak bir benlik inşa eden, birey ve toplum/topluluk arasındaki bağı
güçlendiren esaslı unsurun adıdır” (Aydemir ve Tecim, 2012).
Birden fazla unsuru bünyesinde taşıyan sosyal sermaye, ekonomik ve toplumsal etkileri
ile önemini her geçen gün arttırmaktadır. Kişi ve kurumlar arası güven unsuruna dayanan
ilişkilerin, sosyo-ekonomik katkılar sağlayarak bu katkıların üretime yansıtılması sosyal
sermayenin çıktı ve değerler bütünü olarak büyük resimdeki önem ve yerini doğrulamaktadır.
Sosyal sermayenin geniş bir etki alanı olduğu varsayımından hareketle, bu alan ekonomik ve
toplumsal olmak üzere iki alt başlıkta değerlendirilebilir.
4.1 Sosyal Sermaye ve Ekonomik Etkileri
Üretim faktörlerinin, ekonomik birimlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için taşıdıkları
anlam dünden bugüne farklı içeriklerle bütünleşerek ve gelişerek önemini korumuştur. Bu
anlamda gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda değişen piyasa ve rekabet koşullarına
uyum sağlamak adına yenilik arayışları başlamıştır. Şöyle ki artık emek faktörü, salt emek faktörü
olarak, beşeri sermaye gibi görüldüğünden yetersiz kalmıştır. Sermaye ise sadece kapital olarak
değerlendirildiğinden eksik kalmıştır. Bu nedenle mevcut ekonomik sistemin içerisinde varlık
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sürdürebilmek için yeni tanımlamalara ve oluşumlara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
1990’lardan itibaren yeni büyüme kuramları içerisinde sosyal sermaye de tamamlayıcı bir
üretim faktörü olarak dahil edilmiştir. Çünkü günümüzde bir toplumda ekonomik faaliyetler
artık sadece bireyler tarafından değil, daha ileri düzeyde sosyal bir işbirliğini gerektiren
organizasyonlar aracılığıyla da sürdürülür ve tamamlanır hale gelmiştir. Sosyal sermaye
bağlamında ele alınan sosyal işbirliği ve bağlılık, toplumların sürdürülebilir gelişmeleri ve
ekonomik refahı için önemli bir unsurdur ve sosyal sermaye kurumsal olarak biriktirilemez
ancak toplumu bir arada tutmada önemli bir rol oynar (World Bank, 2002).
Sosyal sermayenin mikro ve makro ekonomi açısından ekonomik gelişme ile etkileşim
içinde bulunması kaçınılmaz olmuştur. Hatta sosyal sermayenin ekonomik gelişmeye olan
etkileri doğrudan ve dolaylı yönlerden gerçekleşir hale gelmiştir. Söz konusu doğrudan etkiler
mikro ekonomi açısından, işlem maliyetlerinin azaltılması ve maliyetleri arttıran dışsallıkların
önlenmesiyle ortaya çıkmaktadır (Whitley, 2000). Dolaylı etkiler ise, mevcut üretim faktörlerinin
daha verimli ve rasyonel kullanılmasına imkan vermesiyle gerçekleşirken (Glaeser, 2000),
makro açıdan ekonomik aktörlerin iş yaptıkları ortam, piyasa, devletin rolü, yasal düzenlemeler,
sivil toplum kuruluşları daha farklı ve etkin anlam ifade etmeye başlamıştır. Bu yönleri ile sosyal
sermaye ile ekonomik büyüme ve gelişme arasındaki ilişkinin varlığı, karşılıklı etkileşim olarak
ortaya çıkmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1 Sosyal Sermaye ve Ekonomik Gelişim Arasındaki Etkileşim
Sosyal Sermaye:Ör: güven
sosyal normlar, vatandaşlık
aktiviteleri için ağlar.

Sosyal Yapı
Ortak sosyo - kültürel
kimlik

Kolaylaştırır

İsteğe bağlı işbirliği: Ör:
Kaynakların ortak kullanımı
işletmeler arası işbirliği toplumsal
sorumluluk üzerine kurulu
anlaşmalar.

Etkiler

Ekonomik Verimlilik
Ulusal Pazar için üretim genişlemesi,
ihracat artışı, dış hizmetler ve
değişime uyum yeteneği.

Kaynak: JörgMeyer – Stamer’den akt: Mızırak vd. (2006).
Şekil 1’de görüldüğü üzere; sosyal sermaye, güven, sosyal normlar ve bireylerin
aktivitelerini, isteğe bağlı işbirliği aracılığıyla kaynakların ortak kullanımı, işletmeler arası
işbirliği ve toplumsal sorumluluk ile ilgili anlaşmaları kolaylaştırır. Bu da ekonomik verimliliği;
üretim genişlemesi, dış ticaret gibi konularda pozitif etki yaratarak ilerletir ve nihai olarak sosyal
yapıyı, dolayısıyla da sosyal sermayeyi ortak sosyo-kültürel kimlikler aracılığıyla yeniden etkiler.
Sosyal sermayenin önemli bir unsuru olan “güven” uzun vadede ekonomik çıktı yaratma
potansiyelini bünyesinde barındırır. Örneğin yapılan sözleşmeler, mülkiyet hakları ve ticari
yasaların hepsi, her ne kadar piyasa ekonomisinin temelini oluştursa da, bu tür kurumlar
ve düzenlemeler sosyal sermaye ve güvenle desteklenebilirse işlem maliyetleri açısından
ekonomik olarak kabul edilebilir. Fukuyama da bunun güven sayesinde sağlanabileceğini
ifade etmektedir. Çünkü güven, ortak ahlaki normlar ve değerlere dayalı, kökü çok eskilere
giden toplulukların ürünüdür. Bir toplum bu anlamda eğer güven düzeyi yüksek bir aşama
oluşturabiliyorsa ekonomik anlamda da son derece yüksek bir performans sergileyebilecektir.
Fukuyama “güçlü ve istikrarlı bir aile yapısı ve dayanıklı toplumsal kurumlar, bir hükümetin
merkez bankası ya da ordu yaratması gibi yasayla var edilemez” (Fukuyama, 2000) demiştir.
Güvenin düşük olduğu toplumlarda büyük ölçekli sanayiler yaratmanın tek yolunun devlet
müdahalesinden geçtiğini, oysa yüksek güvenli bir toplumda bu iş için devlet desteğine
gereksinim duyulmadan sivil güçlerin kolaylıkla başarılı olabildiklerinden söz etmektedir
(Fukuyama, 2000). Bunun sonucunda toplumda yazılı olmayan norm ve kuralların karşılıklı
ilişkilere dayanarak fayda yaratmaları olasıdır.
Yapılmış olan birçok araştırmada (Narayan ve Pritchett (1996); Inglehart (1997, 1999);
Knack (2000); Whiteley (2000); Zak ve Knack (2001); Granovetter (2005); Dincer ve Uslaner
(2007)) sosyal sermayenin ekonomik çıktı sağladığı yönünde sonuçlara varılmıştır. Örneğin,
Dünya Bankası inisiyatifindeki sosyal sermaye çalışmaları kapsamında, geri kalmış ülkelerin
kırsal kesimlerinde yürütülen kalkınma araştırmaları ve alan çalışmaları sonuçlarına göre, sosyal
sermayenin kalkınma projelerinin başarıyla uygulanması ve izlenmesi sürecindeki olumlu rolü
ortaya konmuştur (Erselcan, 2009). Ayrıca, Knack ve Keefer (1997)’nin çalışmalarında, diğer
faktörler kontrol edildiği takdirde sosyal sermayenin ekonomik gelişmeye pozitif etki sağladığı
ortaya çıkmıştır. Bir başka çalışmada ise sosyal sermayenin yatırımların kalitesinin artmasında
ve yeni teknolojilerin kolaylıkla özümsenmesinde önemli ölçüde pozitif etki yaptığı ortaya
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konmuştur (Temple ve Jonson, 1998). Sosyal sermaye kavramına yaptığı birçok katkının yanı
sıra Putnam, İtalya’nın Kuzey’inin Güney’inden daha hızlı kalkınmasını, bölgeler arası sosyal
sermaye farklılığına bağlamış ve sosyal sermayenin ekonomik etkileri olduğu varsayımına
da katkıda bulunmuştur (Putnam, 1995). Sosyal sermaye ve girişimci bağlamında olumlu bir
ekonomik etki de bireylerin istihdam edilmesine katkı sağlamasıdır. Örneğin, sosyal sermaye ve
işgücü piyasası arasındaki ilişkinin pozitif yönlü etkileşimi, sosyal sermayenin etkisinin ölçülmesi
için yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir. Bu konuda Tatlı’nın yaptığı bir çalışma ile
sosyal sermayenin, hanehalkı reislerinin istihdamı üzerinde etkili bir faktör olduğunu ortaya
koymaktadır. Buna göre sosyal sermaye arttıkça hanehalkı reislerinin bir işte çalışma olasılığını
yaklaşık 1,37 kat arttırdığı tespit edilmiştir (Tatlı, 2013). Kısaca gerek mikro düzeyde gerekse
makro düzeyde sosyal sermaye, piyasaların etkin işlemesinde aile, akrabalık, din, kurumlar,
yasalar vb gibi olgularla hem resmi hem de gayrı resmi bir şekilde rol oynamaktadır.
4.2 Sosyal Sermaye ve Toplumsal Etkileri
Toplumun en küçük birimi olan aile ile sosyal sermaye arasında doğrudan bir ilişki söz
konusudur. Sosyal sermaye ve aile ilişkisi arasında önemli bir bağ olduğunu vurgulayan
Bourdieu, sosyal sermayenin belirleyicisi olarak aileyi aktif bir özne olarak tanımlar. Bununla
birlikte aynı zamanda kolektif özne olarak aile; dayanışma, ortak hareket edebilme, işbirliği,
sosyal ağlar geliştirmede önemli bir potansiyel olarak sosyal sermayenin kaynağı ve taşıyıcısı
olarak görülür. Hatta Bourdieu’nun (2002) bu konuda, konuyu bir adım öteye taşıyarak sosyal
sermayenin miras yoluyla da üyelerini etkilediğini vurgulamıştır. Zira üyelerinin sosyal itibarını,
kimlik ve kültürünü, toplumsal ilişki ve etkileşim alanlarını belirleyebilme gücü ile ailenin
geleneksel toplumlar için önemli bir referans oluşturduğu gerçeği yadsınamamaktadır (
Aydemir ve Tecim, 2012). Bu bağlamda ailenin yanı sıra akrabalık ilişkileri, sivil toplum örgütleri,
firmalar, kamu sektörü, etnik ve diğer sosyal gruplar da sosyal sermayenin etkinlik yelpazesini
genişlettiği söylenebilir.
Bireyin farklı yönlerde hedeflerine ulaşmasını sağlayan sosyal sermaye, aynı zamanda,
toplumun değişik birimlerini oluşturan bireyler, grup ve çeşitli organizasyonların kendi
aralarında kurduğu ilişkileri de etkilemektedir (Akın, 2010). Siisiainen ve Coleman’a göre,
toplumsal dokuya bağlı bir kaynak olarak birey ve toplum ilişkilerinde yönlendirici olan sosyal
sermaye, çevreyi etkilemekle kalmayıp, kendisi de bu süreçten etkilenmektedir. Hatta sosyal
sermaye; sahip olduğu ilişkilerin kalitesinin bireyin yaşamındaki statüsünü bile göreceli olarak
yükseltebilmektedir (Siisiainen (2003) ve Coleman (1988); Akt. Akın,2010).
Bütün bunlara ek olarak, sosyal sermaye olgusu, topluma yön veren ahlaki değerlere,
kültürel ve siyasi yapı ile eğitime göre de şekillenmektedir (OECD 2001). Bu bağlamda yine
Bourdieu özellikle farklı sermaye formlarının sosyal yapıyı nasıl şekillendirdiğini, sınıflar arası
mücadeleyi ve sosyal sınıfların doğasını ne şekilde etkilediğini tespit etmiştir (Bourdieu,1986).
Dostluk, arkadaşlık, hak, adalet, iyilik, güzellik birbirine ve geleceğe duyulan güven gibi
manevi değerlerin toplumda önemli bir yeri bulunmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, sosyal
sermayenin yakın toplumsal ilişkiler üzerinden yürütülmesinde bir başka değişken de din
kurumudur. İnsan için inançlar hemen her dönemde birleştirici ve ayrıştırıcı olma potansiyeli
taşımışlardır. Dinin birleştirici gücünün yanında, her ne kadar onun teolojik özsel yapısından
kaynaklanmasa da Fukuyama’nın (2011) ifade ettiği gibi “…dinin bütün biçimlerine sosyal
sermayenin bakış açısı her zaman pozitif olmayabiliyor, hatta mezhepçi yaklaşımlar bazen hiç de
istenmeyen bir şekilde hoşgörüsüzlük, nefret ve şiddet doğurabiliyor” (Aydemir ve Tecim, 2012).
Toplum içerisinde yaşayan bireylerin sahip oldukları, ortak değerleri, birbirleriyle ve/veya
kurumlarla olan karşılıklı ilişkileri, birlikte veya farklı yönde hareket etme kabiliyetleri, servetleri
gibi unsurların bileşkeleri de sosyal sermayenin toplumsal potasında değerlendirilebilir.
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Girişimci ile sosyal sermaye arasındaki bağlantı irdelediğinde, ekonomik açıdan sosyal
sermayenin, kişi ve kurumlar arası güvene dayalı ilişkilerin, ekonomik etkinliğe ve üretime
yansıması seklinde kabul edilmesi olarak görülmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yapılan bir tanımlamayla
sosyal sermaye, sosyal bir değer olan toplumsal güven düzeyi ile ekonomik bir kavram olan
sermaye kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve daha çok ekonomik değer ifade eden
toplumsal dönüşüm kaynağıdır (Işık ve Ünlü, 2013). Yenilikçi anlayışı benimseyen ve iş hayatının
her alanına ve aşamasına bunu yansıtabilen girişimci bu anlamda kendi çapında dönüşümü de
gerçekleştirmiş olmaktadır.
Ekonomik açıdan sosyal sermayenin, kişi ve kurumlar arası güvene dayalı ilişkilerin,
ekonomik etkinliğe ve üretime yansıması şeklinde kabul edilmesi de, girişimci ile sosyal
sermaye arasındaki bağlantının önemini ortaya koymaktadır. Aslında sosyal sermaye bireyci
yaklaşım ile pek uyuşmaz. Çünkü sosyal sermaye birçok bileşeni içeren ötekilerin varlığından
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beslenen bir kavramdır. Ekonomideki aktörler, sosyal ilişkiler kurmak suretiyle sosyal sermaye
elde ederler ve bunu diğer (ekonomik ve kültürel) sermaye formlarına ulaşmada kullanabilirler.
Girişimcinin yakın çevresinin, referans gruplarının ve paydaşlarının, sosyal sermayenin köprü
görevi üstlenmesiyle, her ne kadar faydacı bir yaklaşım olarak görülse de, bunun ekonomik bir
değer olarak çıktı haline dönüştürebilmesi söz konudur.
Girişimcilerin ve işletmelerdeki üst düzey yöneticilerin karakteristikleri, sosyo-demografik
nitelikleri de bir sosyal sermaye kaynağıdır (Hambrick ve Mason, 1984; Akt. Özkaya, 2009).
Çünkü işletmelerin başarısında ve yenileşmesinde uygun sosyal sermaye kaynaklarına sahip
girişimciler rakipleri karşısında her zaman bir adım önde olabilmektedirler. Buna ek olarak
girişimcilerin kendi demografik özellikleri, istikrarsız ekonomik ve çevresel koşullar altında
firmaların başarısını etkileyen ve sosyal sermayelerine ilave katkı ve kaynak oluşturma özelliği
de taşımaktadır (Grimm ve Smith, 1991; Akt. Özkaya, 2009) Örneğin, KOBİ’ler açısından sosyal
sermaye, girişimcinin eğitim düzeyi, cinsiyeti, etnik kökeni, yönetim ve iletişim becerisi ile
doğrudan ilişkilidir (Cooper ve ark.,1994; Akt. Özkaya, 2009)). Çünkü girişimciler, yeni bir iş
kurduklarında hatta mevcut işlerini yatay ve dikey büyüme şeklinde çeşitlendirdiklerinde
her türlü yerel ve çevresel faktörlere işlerlik kazandırırlar. Girişimciler iş sürecini planlamada,
işle ilgili kararlarına destek almada, arkadaş, akraba gibi sosyal destek mekanizmalarını da
harekete geçirebilirler. Bu boyutta ele alındığında sosyal sermaye girişimcilerin amaçlarına
erişmesini kolaylaştıran ilişki kaynaklarıdır (Lin, 1999, Portes, 1998). Bu ilişki kaynaklarını doğru
ve zamanında kullanabilen girişimci rasyonel ve faydacı yaklaşım içerisinde davranarak başarılı
olabilir.
Sosyal sermaye uzun vadeli bir yatırım aracı olarak da görülebilir. Eğer kısa vadeli ve
miyopik yaklaşım içeren çıkar ilişkileri bertaraf edilebilirse, uzun vadede tıpkı “dürüstlük”
gibi güven inşa eder. Bu da Putnam’’ın (1995) “toplumsal yaşamın- kişilerin ortak amaçlarını
gerçekleştirmek konusunda daha etkin bir biçimde hareket etmelerini sağlayan- ağlar, normlar
ve güven gibi özelliklerine işaret etmektedir” şeklindeki yaklaşımını destekler niteliktedir.
Çünkü küresel dünyada artık girişimciler gerek yeni bir iş için, gerekse uluslararası bir yatırım
için birçok coğrafi bölgeye ulaşma şansına sahiptirler. Bilinen yöntemle işletmelerin kuruluş
yeri seçiminde rol oynayan başat faktörler (pazara yakınlık, hammaddeye yakınlık vb.) eskiden
olduğu kadar artık önemli olmamaktadır. Sosyal sermaye, girişimci açısından artık söz
konusu başat faktörlerin yerini alır hale gelmektedir. Bu noktada da toplumsal olanın fayda
fonksiyonuna dahil edilmesi de kolaylaşır, yani sosyal sermayenin girişimciye sağladığı fayda
toplumsal faydayı da pozitif yönde etkilemektedir. Şöyle ki sosyal sermayesi yüksek olan bir
girişimci adayı, sahip olduğu ve/veya yansıttığı donanımlar (aile, politik görüş, dini aidiyet vb)
sayesinde kredi kullanımında bile daha farklı ve ayrıcalıklı olabilmektedir. Böylelikle de sahip
olunan sosyal sermaye, içinde bulunduğu ilişkiler çerçevesinde girişimci açısından paraya
çevrilebilir ve kapital anlamında ekonomik sermayeye dönüştürülebilir hale gelmektedir.
Sosyal sermaye ve aile şirketleri açısından da durum benzer olumlu sonuçları ortaya
koyabilmektedir. Bu anlamda sosyal sermaye, girişimcinin davranış etkinliğini artırabilme
yetisini sağlayabilmektedir. Örneğin sosyal ilişki ağları, özellikle olumsuz zayıf bağların
güçlenmesini sağlarken, gereksiz olanları (bürokratik işlemleri) en aza indirmekte, bireyler ve
gruplar arasında yüksek bir güven oluşturarak, yüksek maliyetli denetleme süreçlerine olan
ihtiyacı azaltmakta ve işlem maliyetlerini de düşürebilmektedir. Hatta girişimcinin doğasında
olan yeni yapıların ve yenilikçi organizasyonların gelişmesini kolaylaştırmaktadır (Kapu,
2008). Böylelikle sosyal sermaye aile işletmelerinin örgütsel ve yönetimsel performanslarını
arttırmaktadır. Ancak bu durum her zaman böylesi olumlu sonuç vermeyebilir. Öyle ki,
yerel yönetimlerle, kamu otoriteleriyle, belirgin siyasi kimlik ve/veya görüş ayrılığı bazen bu
durumu tersine de çevirebilir. Hatta zaman içerisinde sırf ötekileştirildiği için her türlü sermaye
kullanımından el çektirilen taraf olunabilmesi de söz konusu olabilir.
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER

Girişimciliğin ekonomik olarak doyum sağlamanın yanı sıra bireylerin yaratıcılık,
sorumluluk üstlenme, yenilik, liderlik, kendi geleceğine yön verme gibi kişisel özellikler ve
yeterlilikler ile ilgili olduğu da görülmektedir. Avantaj ve dezavantajlarını birlikte barındıran
girişimciliğin hem ekonomik gelişmeyi hızlandırdığı, hem uluslararası rekabet gücünü arttırdığı
hem de işsizlik sorununa çözüm olduğu günümüzde, sosyal sermaye olgusu ile daha farklı
bir yön ve kimlik kazanması söz konusudur. Girişimcilik aynı zamanda yenilik ve yaratıcılığın
kaynağını oluşturan ve de gelişen bir kavramdır.
Girişimciler, girişimde bulundukları ürünleri/hizmetleri hedef kitleye ulaştırmakta kaynak
sıkıntısı yaşayabilmektedir. Yaşanılan bu sıkıntı, girişimciliğin temel problemlerinden biri olarak
görülmekle beraber içinde bulunduğu veya destek alabileceği sosyal sermayenin yapısı ve
çeşitliliği ile aşılabilir bir durumdur. Bireysel yeteneğe dayalı girişimciliğin günümüzde giderek
ön plana çıkması ve girişimcinin entelektüel üretkenlik yeteneği sosyal sermayeyi etkin
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kullanmasına da olanak tanımaktadır.
Sosyal sermayeyi önemli kılan, girişimciler açısından ilişkilerin sürdürülebilirliğinin
uzun vadede hayata geçirilerek korunmasıdır. Bireysel olarak bir girişimcinin yalnız başına
üretemediği çözümleri, sosyal sermayenin sinerjik etkisi ile uzun vadede işletmenin çıkarlarına
uyumlandırması mümkündür. Böylelikle sosyal sermaye sayesinde girişimcinin işletme değerini
katlaması önemli bir kazanımdır.
Bilindiği gibi kültürel ve sosyal yapı, bireylerin düşünce ve davranışlarının oluşmasında,
fırsatları ve dünyayı değerlendirmesinde etkileşim yaratan bir platform sağlar. Girişimci
açısından bu anlamda kazanımlarının istikrarlı bir şekilde devamlılığı esas olmalıdır. Bunun
için de toplumsal normlar ve yasal düzenlemeler önem kazanmaktadır. Bu bağlamda sosyal
sermayenin geliştirilmesi, girişimciliğin geliştirilmesi açısından, girişimciliğin geliştirilmesi
de ekonomik ve toplumsal kalkınma açısından önemlidir. Sosyal sermayenin geliştirilmesine
yönelik olarak aşağıdaki öneriler getirilebilir:
• Toplumda sosyal sermayenin geliştirilmesi için kamu otoritesi ile sivil toplum kuruluşları
işbirliği yapmalıdırlar.
• Toplumun her kesiminde güvene dayalı ilişkiler tesis edilmelidir. Çünkü güven sosyal
sermayenin en temel unsurudur.
• Eğitim sisteminde sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik derslere yer verilmelidir.
• Sosyal sermayeyi işleyen ve toplumda ve medyada daha fazla yer almasını sağlayan
faaliyetler daha çok yer almalıdır.
• Sosyal sermaye ile ilgili bilimsel çalışmalar arttırılmalıdır.
• Sosyal sermayenin gelişmesi için toplumun sahip olduğu ortak değerler ortaya
çıkarılmalı ve bu değerler korunmalıdır.
• Girişimciler arasında sosyal sermayenin gelişmesi için meslek kuruluşları (oda, borsa vs)
ortak değerler belirlemeli ve girişimcilerin bu değerleri benimsemeleri ve uymaları konusunda
çalışmalar yapmalıdırlar.
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ VE BİR KISIM ÖRNEKLER
Kahraman Kalyoncu1

ÖZET

Büyüme, özelliklede kalkınma olgusu çok boyutludur. Bu çok boyutlulukta fiziksel ve
psikolojik olmak üzere iki olgu vardır. Az bulunurluk koşulları altında piyasaların iyi işlememesi,
bazı karar vericilerin bilgi eksikliğinden kaynaklı sorunlar ve sonuncu olarak, eğer insanlar
üçüncü kişileri etkileyen kararlar alırlarsa (dışsallık), piyasalar iyi işlemez. Neticede, Bu üç
duruma ya da probleme “piyasa başarısızlığı” deriz. Hangi neden olursa olsun, ekonomi,
ideal “doğruların dünyasına” uymakta başarısız olursa, sıkıntı kendini göstermektedir. Net
olmak adına, Fiziksel gerçekleri ölçmek yeterince zorken, Örneğin, bir tane daha taşıt yola
ne kadar zarar verir? Bir tane daha taşıt ne kadar gürültüye neden olur? Kaç tane kaza? Diğer
taşıtlardakilere ne kadar gecikme? Ne kadar kirlilik? Kirlilik hangi sağlık problemlerine yol açar?,
birde psikolojik sonuçları ölçmek çok daha zordur. İnsanlar, farklı farklı can sıkıcı şeyleri hangi
derecede umursarlar, örneğin Grizu, gürültü, gecikme ve stres –hatta hastalık ve ölüm gibi ki
her birey bunlara farklı değer biçecektir. Dolayısıyla da, bunlar bizi fiyat çeşitlendirmelerine
yöneltir. Buda biz firmaların ortaya çıkma nedenine götürür yani firmaların varlık nedeni
işlem masraflarıdır. Kısaca, bu kurumlar (kurallar) ve firmalar bahse konu fiyat mekanizmasının
yerini tutmaktadır. Yani firma bir toplayıcı, düzenleyici güç ki buna girişimci diyoruz, diğer
bir gücün yani fiyat mekanizmasının yerini almaktadır. Sonuçta sosyal girişimcilikte böyle bir
durumdan hayat bulmaktadır. Diğer girişimcilik alanlarında da olduğu gibi sosyal girişimcilikte
bir ekosistem içindedir, diğer girişimcilerinde içinde bulunduğu bu ekosistemde kendine özgü
bir alanı vardır ve her bir girişimcilikte bu ekosistem içindeki özel alanlarında hareket ederler.
Tüm bu çerçeve kapsamında bu alanda ki bazı örnek uygulamaları kısaca değerlendireceğiz.
Anahtar Kelimeler: sosyal girişimcilik, piyasa başarısızlığı, fiziksel ve psikolojik sebepler,
firma ve fiyat mekanizması, ekosistem.

GİRİŞ

Bulutay (1995) büyüme ve özellikle kalkınma konusunda, tek boyutlu görüşlerle, bir kaç
denkleme dayanan açıklamalarla karmaşık kalkınma olayının anlaşılamayacağını vurgulamıştır.
Bu kapsamda, toplumların top yekûn bir atılımı olan kalkınma sürecinin yalnızca iktisadi verilere
dayanılarak, tarihsel, siyasal, toplumsal etkenler göz ardı edilerek açıklanamayacaktır. Gelişme
arzusu ve bilinci ile oluşan elverişli ortam olmazsa kalkınma olamayacaktır. Bu ortamın yarattığı
nitelikli insanlarla, karşılıklı sağlıklı ilişkilerle, her an yeni bir kişilikle ortaya çıkan ağ şeklinde
oluşumlarla, büyük dışsallıklarla, artan getirilerin kalkınmada temel öğeler olduğunu, sürekli
öğrenmeyle, çevreye ve koşullara sürekli uyumla, sürekli yenilik yaratmayla doğal bir sürecin
işleyeceğini ve kalkınmanın gerçekleşebileceğini de vurgulamıştır. Ayrıca da, iktisat kuramının
durağan denge anlayışının geçeriz olduğunu ki aslında sürekli değişiklik, sürekli dengesizlik,
sürekli yeniliğin kalkınmanın normal yolu olduğunu vurgulamıştır.
Böylece, insana, gerçekte nitelikli insan ile nitelikli sermaye ve bunların karşılıklı ilişki
ve etkileşimleri bir ülkenin üretim gücünün temel dayandığı, özellikle de nitelikli insan ile
nitelikli sermaye arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi en önemli unsuru olduğu ortaya çıkmaktadır.
Neticede, Her şey üretim faktörlerinin üretim içindeki ilişkisine dayanacak ve sonuçta burada
vurgulanan bu üretim gücünün veri olmadığı, yaratılmasının zorunluluğudur. Kısaca, kalkınma
ve büyümede ülkelerin sahip oldukları doğal kaynakları ve donanımları değil, yaratıcı güçleri
ve fikirleridir. Bunun anlamı ülkelerin yetkin insan ve üstün verimli sermaye yaratabilmelerine
bağlı olarak kalkınabilecekleridir.
Bu yaratıcı insanların oluşturduğu ekonomilerde kurumlar (kurallar) ve firmalar vardır. Bu
kurumlar ve firmaların bazı alanlarda egemenliğe dönüşen ve büyük ağırlıkları olduğu bilinen
bir durumdur ve bunları da kusursuz işleyen fiyat mekanizması ile açıklayabilme olanağı da
mümkün değildir. Bu şu demektir: firmaların varlığına başvurulmasının temel sebebi işlem
masraflarıdır ki bu kurumlar (kurallar) ve firmalar bahse konu fiyat mekanizmasının yerini
tutmaktadır. Yani kısa bir ifade ile firmada bir toplayıcı, düzenleyici güç ki buna girişimci
diyoruz, diğer bir gücün yani fiyat mekanizmasının yerini almaktadır. Dolayısıyla girişimci
Say’ın da (1830) ifadesi ile: kaynağın getirisinin düşük olduğu bir konumdan daha yüksek
getirisi olan bir başka konuma getiren kişidir2.
Her zaman olduğu gibi fırsatları ve farklılıkları ortaya çıkaracak girişimcinin bilgi ile bezenmiş
olması gereklidir çünkü bilginin bir temel özelliği onun birikimli niteliğine haiz olmasıdır. Diğer
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bir deyişle, makinalar yıpranırken, bakım ve yenileştirmeye ihtiyaç duyarken bilgi ancak kendi
kendini besleyerek serpilip, gelişebilmektedir. Dolayısıyla bilgiye yapılan yatırım kendi içsel
devingenliğiyle zamanla gelişmektedir. Diğer bir önemli nokta kişiler bilgilerini tekellerinde
tutmada zorlanmaktadır. Bir kişi ya da grup bir bilgi düzeyine ulaştığında, dışsallık neticesinde
bunun başkalarına yayılmasını engelleyememektedirler. Neticede de, bilginin toplumsal
etkisi bireysel etkisini aşmaktadır. Z. Griliches (1994) bilginin kullanılmayı bekleyen bir maden
cevheri stoku özelliğini taşımadığını ve çok sayıda heterojen bilgi öğelerinden oluşan ve
sürekli değişim içinde bulunan bir bütünü ifade ettiğini bizlere göstermiştir. Bilginin belirli bir
zamanda, belirli amaçlar için onun ancak küçük bir kısmı yararlıdır, fazlası hatta zarar verebilir.
Bu yararlı bilgiyi elde etmek ve amaçlara uyarlayabilmek için çaba harcamak, kaynak tahsis
etmek gerekir çünkü büyüme ve gelişme iktisadında teknoloji kavramının özel bir anlamı
vardır: teknoloji, üretim sürecinde, girdilerin çıktıya dönüşme sürecidir.
İktisadi literatürde, girişimcinin yaşam alanı bulduğu etkin rekabet piyasalarının
varlığı bir takım katı varsayımlarla yaşam bulur ki iktisadi ajanların, oyuncuların yalnızca
amaçlarının olması yetmemekte, bu amaçları elde etmenin doğru yollarını da bilmeleri
gerekmektedir (D. C. North, 1994). Doğal olarak ajanlar başlangıçta yanlış yolda olsalar dahi,
hatalarını düzelten bilgilenmeleri sayesinde geri beslenme süreci ile yanlışlıkları düzelten ya
da ondan yararlanarak “arbitraj” etkinlikleri ile başlangıçtaki hatalı modelleri düzelten, sapmalı
davranışları cezalandırırken, ayakta kalanları ise doğru modellere yönelmesini sağlarlar.
Bir diğer varsayım olan iktisadi ajanların yaşadığı alanların aynı ya da benzer olması
varsayımıdır. K. J. Arrow (1994) iktisat kuramında her açıklamanın bireylerin hareket ve
tepkilerine dayandırılmasının gerekliliğine vurgu yapıldığına dikkatleri çekmektedir ve ancak
kendisine göre aslında önemli olanın toplumsal değişkenlerin, ekonomilerin incelenmesinde
esas oluşturduklarını, özellikle bilgi, teknoloji ve enformasyonun toplumsal ağırlıklı olduğunu
vurgulamaktadır. Kısaca bireyleri incelerken onların neşet ettiği ortamları da bilmek önemlidir.
Örneğin genel rekabetçi dengede bireylerin ön planda olmasına rağmen, bireylerin ön
plana çıkardığı bu olayda bile birey olmayan bir öğe vardır: fiyatlar. Fiyatlar piyasalar
denilen toplumsal kurumlarca belirlenir. Ayrıca zevkleri belirleyen toplum olabilir, beklentiler
başkalarınca etkilenir, firmalar birey değil örgütlerdir ki kurumsal olarak giyilmek zorunda
olunan üniformalar gibi etkileyebildiği gibi de etkilenebilmektedir de.
Neticede, sosyal girişimcilik “piyasa başarısızlığı” dediğimiz bir ortamda gelişmektedir.
Piyasa başarısızlığı İlki, az bulunurluk gücü, ikincisi, bilgi eksikliği ve üçüncü kişiler üzerinde
yan etkisi olan kararlardan doğar. Ekonomistler yan etkiye “dışsallık” olarak ifade ederler çünkü
orijinal kararın dışındadır, benzin alma kararında olduğu gibi. Nedeni hangisi olursa olsun,
ister az bulunurluk gücü, ister bilgi eksikliği, isterse dışsallık olsun, ekonomi, ideal “doğruların
dünyasına” uymakla başarısız olursa, sıkıntı kendini göstermektedir.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
EKOSİSTEMİ VE BİR KISIM
ÖRNEKLER

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK YA DA ÜÇÜNCÜ SEKTÖRÜN GELİŞTİĞİ
ORTAM

Neticede yukarıda çok genelde olsa bir çerçeve çizmeye çalıştığımız bir ekosistem içinde
girişimciler faaliyetlerini gerçekleştirir. Diğer girişimcilik alanlarında da olduğu gibi sosyal
girişimcilikte bir ekosistem içindedir, diğer girişimcilerinde içinde bulunduğu bu ekosistemde
kendine özgü bir alanı vardır ve her bir girişimcilikte bu ekosistem içindeki özel alanlarında
hareket ederler. Aslında bu öznel alan diğer girişimcilik öznel alanlarıyla rekabet halinde
olabileceği gibi tamamlayıcıda olabilirler. Dolayısıyla da eğitimin, bilginin kalitesi ve üretkenliği,
rekabet edebilirlik ve bilgi ve bilginin rekabet edebilirliği gibi çeşitli konuları kapsayan yeni
bir iktisat teorisi, yeni bir bütünleştirici güce ihtiyaç duyulmaktadır. Bu duyulan ihtiyacın nasıl
bir örgütlenmeyle çözüleceği gibi konular üzerine sosyologlar, politik bilimciler ve iktisatçılar,
eğitimciler, firma yöneticileri, politikacılar, gönüllü kuruluşların liderleri, hatta ve hatta birçok
anne ve baba bir şekilde paydaş olmakta ve hatta bu görevlerin iyi bir şekilde ifa edilmesi için
çalışmaktadırlar.
Tüm bu gelişimlerin yaşandığı ortamı iki ana kısımdan ve her bir ana kısım ise 4 ayrı alt
kategoriden oluşan ekosistemi şekil olarak göstermek istersek. İlk kısım “sermaye altyapısı”
olarak ifade edilebilirken, ikincisi “bağlam-ayar faktörleri” olarak ifade edilebilmektedir. İlk
kısımda finansman, beşeri sermeye, entelektüel sermaye ve sosyal/politik sermaye olarak
kategorilerken ikincisinde ise, politika&siyaset, medya, ekonomik&sosyal koşullar ve ilgili alanlar
olarak tasnif edilebilir. İlkinde sosyal girişimcilerin çalışmaları sonucunda bu sermeye formlarını
oluştururken, ikinci kısım faktörler dolaylı etki göstererek çok yönlü etki yaratmaktadır. Bu
kısımdaki her bir faktör potansiyel olarak sosyal girişimciliği, sermaye altyapısını ve diğer
unsurları etkileyebilmektedir. Şekil 1 de bu ilişki ağı özet olarak sunulmuştur. Bu Ekosistem
tüm çalışmalarının yer aldığı alanı göstermektedir ve tüm bu çalışmaları daha iyi hale getirmek
için bireysel ve organizasyonel toplulukların kendilerini ifade ettiği bir alan olarak kendini
göstermektedir.
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Kısaca bu şekilde ifade edebileceğimiz ve Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda
gelişimi ve dönüşümü sağlayacak önemli aktörlerin Sosyal girişimcilik için önemli gerilimleri,
hayal kırıklıklarını ve zorlukları dikkate almak ve hem de bunları ele alabilecek eylemleri
tartışmak sonuç itibari ile önemlidir. Bu konuları beş kategoride değerlendirmekte fayda
olabilir:
• Tanım en büyük sorunlardan biridir ve şu başlıklar etrafında temellendirilmektedir.
İnnovasyon karşıtı girişimcilik, bireylere karşı kuruluşlar, ve sistemlerdeki değişmelere
karşı artan sosyal etki.
• Sosyal Girişimcilik bir küresel olgu olması sebebi ile vizyonlardaki farklılık bölgesel,
ulusal ve kültürel etkiler taşır. Üç ana temada özetlersek: yeni kahramanlar için daha
büyük destek ve güçlendirme gereklidir, herkes bir “fark yaratandır” ve “Sosyal Yenilikçi
Girişimciliğinin” büyümesi gibi.
• Gerçeğin hemen hemen her zaman daha ince ve karmaşık olması sebebi ile sadece
insanların uzun süreler boyunca yaptıklarını süslü bir etiketle yeni bir adla yapmaya
devam etme halini de kapsar
• Bazı akademik çalışma uygulayıcıları doğrudan ilgili soruları yanıtlamayı
hedeflenmektedir. Sorun, uygulayıcılar ile bağlantısı olmayan bir “akademik” çalışmayı
akademisyenlerin becerilerini pratik ve teorik ilerlemek için nasıl kullanabiliri mi sormadan
uygulamaya çalışmaktır.
Yukarıda genel halini gösterdiğimiz sosyal girişimcilik ekosisteminin genişletilmiş hali ve
herbaşlığın alt başlıklarının gösterilmesi aşağıdaki gibidir (CASE 2008).

Ekosistem de temel kaldıraç noktalarını bulma noktasına geldiğimizde sosyal girişimcilik
uygulamalarının yer aldığı “ekosistemin” güçlendirilmesi konusu da gündeme gelmektedir.
Uygulamadaki bilgi ve iyi işleyen bir topluluk, daha verimli ve etkili bir yapı kazandırma
ile ekosistemin iyileştirilmesi için bir platform olarak hizmet verebilir. Dolayısıyla “hangi
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müdahalelerle sosyal girişimcilik alanında ilerlemek en olasıdır” sorusu öne çıkmaktadır.
Burada bu ekosistem içinde potansiyel kaldıraç noktalarını belirlemede girişimcilerin rolünü
öne çıkarmakta fayda vardır. Bunu yaparken organizasyonların dolaylı ya da dolaysız çıktıları
ile ve dahi reel şartlar ile ideal şartların söz konusu olduğu yasal alanları da kısıtlarımız olarak
hafızamızda yer almaları konunun değerlendirilmesi açısından önemlidir: kayıtlı ve kayıt dışılık
bağlamında.
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Bunu yaparken organizasyonların dolaylı ya da dolaysız çıktıları ile ve dahi reel şartlar ile
ideal şartların söz konusu olduğu yasal alanı da hafızamızda tutmamız gerecektir ki Şekil 2’de
bu gösterilmeye çalışılmıştır. “Bütünsel Ekonomi” diye adlandırdığımız bu sistemi incelemek
ekonomiyi bir bütün olarak görmek “Yerel Kalkınma” stratejinde ya da büyümede önemli bir
adım olacaktır.
Şekil 2: Bütünsel Ekonomiyi Gözden Geçirmek3

Piyasa

Piyasa Dışı

Rapor Edilmiş

Rapor Edilmemiş

Rapor Edilmiş
ve Edilmemiş

Rapor Edilmiş ve
Edilmemiş

--

--

--

--

İzinli,
Vergilendirilmiş
işler

Küçük ölçek,
takas&para
değişimi

Gönüllülük işi

Kirlilik eminimi

Yasa Dışı

Kayıtlı ekonomi

“Gri” Kayıt Dışı
Ekonomi

Ekonomi

Ekonomini Çevresel
yönleri

Kanun
Dışı (tarif
edilmemiş)

Rapor Edilmemiş
--

Rapor Edilmiş ve
Edilmemiş --

Rapor Edilmiş
ve Edilmemiş --

Rapor Edilmiş ve
Edilmemiş --

Ayakkabı Boyayıcısı

Yasa dışı İlaçlar

Uyuşturucu
Bağımlılığı

Çevresel Kirlilik

“Gri” Kayıt Dışı
Ekonomi

Yasa Dışı Kayıtsız
Ekonomiler

Ekonominin
Sosyal Yönleri

Ekonominin Çevresel
yönleri

Yasal

Kanunsuz

İstatistiksel olarak Rapor edilmiş, piyasadaki kayıtlı ekonomiyi
göstermekte
Piyasa ekonomisinin kayıt dışı varlıklarının belirsizliğini ifade eder- gri alan daha fazlasını
gösterir.
Bu Renkler Piyasadaki ekonominin yönlerinin Belirsizliğini ifade etmektedir.
Yasal, Yasa Dışı ve Kanun dışı (tarif edilmemiş) ve Kanunsuz (özellikle kayıt dışı ekonomi ve çevre kirliliği
gibi diğer konular) yasamadan yasamaya değişmektedir. Yasallık ekonomik aktivitelerin yer aldığı sahip
olunan yasal çerçeveye bağlıdır.

Tipik olarak, şekil 2 de karartılmış alan olarak gösterilen kısım yani kayıtlı ekonominin
büyütecindeki ekonomi sadece ekonomi olarak algılanmaktadır. Kayıtlı ekonomi ölçülebilir
(vergi gelirleri, iş izinleri, iş istatistikleri ve diğer resmi istatistikler), kolayca izlenebilir
ve güçlü paydaşlara sahiptir. Ancak, kayıtlı ekonomi bütün bir ekonominin sadece bir
kısmıdır ki bütüncül bir ekonomi demek kayıt dışılığı da kapsar ki bu aktiviteler resmi olarak
ölçülememektedir ki kayıt dışı ekonomi sosyal girişimcilik açısından daha detaylı çalışılması
gerekli bir konudur. Birleşme eksikliği birçok yoksulun çalıştığı bu sektörde, yoksulluğun
giderilmesinde ve kalkınmada kaybedilmiş fırsatlar neden olur. Çeşitli yasal derecelerle kayıtlı
ya da kayıt dışı faktörlerle bütünsel ekonomi resmi çizmemize yarar. Şekil 2 de bütüncül
ekonominin basitleştirilmiş hali gösterilmektedir.
Bir kısım yasal olmayan konular haricinde (hırsızlık, uyuşturucu gibi) kayıt dışı sektörler
normal olarak az dikkat çeker. Bu özellikle ekonomiye belirgin katkılar sağlayan aktiviteler için
doğrudur, ancak, gelir yaratmayacaktır (örneğin: ev işleri, geçimlik düzeyde tarımsal üretim,
sel baskınları gibi önlemler alan ekosistem servisleri). Şekil 2 de tüm bu sektörlerin ekonomiye
3
Kaynak: United Nations Human Settlements Programme (2005) “The Local Development Series: Promoting Local Economic Development through Strategic Planning” Volume 2: Manuel’den tercüme edilmiştir.
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etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Bir yerel ekonominin kalkınma stratejinde olması gereken
bir kısım başka bakış açılarıyla yasal aktivitelerin yerine getirilmesi için bir kısım resmi izinler
ya da kayıt işlemlerini gerekli kılar. Ancak, bütüncül bir sistemde yasal sistemle ve yasa dışı
sistem arasında süregiden bir süreç vardır. Aktivitelerin yasallığı (yasal, yasal olmayan ya da
ikisi arasında bir yerlerde olmak) bu aktivitelerin yapılacağı yerde karar alanlarla ve yasal
süreç kalıplarına-belirgin standartlar ve süreçlere-bağlıdır. Şekil 2 de, yasal olmayan veya yasa
dışını adlandırma bu sürgiti kavrayabilmek için bir tanımlayıcı olarak kullanılır. Örneğin, bazı
aktiviteler yasa dışı olarak değerlendirilebilirken, aktif bir şekilde uygulanmaz, bu da kayıt dışı
ekonomik aktiviteler için açık kapı bırakır.
Bazı piyasa dışı aktiviteler, çevre kirliliği gibi, bir yerel kalkınma stratejisi olarak
nitelendirilebilir. Belli bir seviyeye kadar, kirlilik çevre tarafından emilir (fabrikadan hava
emisyonu gibi) ve bu böylece düzenlenmemiş olarak kalır ki maliyeti sebep olan değil de
başkaları öder. Çevre burada iş yapmanın maliyeti ile direkt olarak bağlantılı olmadan bir
ekonomik hizmet olarak hareket eder. Ancak, bir seviyenin üzerindeki kirlilik yerel kalkınmayı
engellediği gibi bir kısım (insan sağlığını ve sosyal ve ekolojik konular gibi) fırsatları da yok
eder. Bir düzenleyicilik refleksi yerel kalkınma stratejisinin parçası olarak uygun olacaktır.
Benzer olarak, bazı sosyal aktiviteler kayıtlı ekonomide tanımlanmamıştır, ancak ekonominin
desteklenmesinde yardımcı olurlar. Örneğin, ev temizliği, çocuk bakımı, gibi ev işleri ile
uğraşmak piyasa ekonomisinde yasal ekonomik hizmet olarak kabul edilmez iken, bu işler
için işe alınan kişiler piyasa ekonomisinin bir parçası olarak kabul edilirler. Sosyal girişimcilik
konusuna yaklaşırken bütüncül bir ekonomiyi piyasa içi ve dışı kapsamında yasalarla
düzenlenmiş, yasa dışı, yasalarca düzenlenmemiş ve kanunsuz işler temelinde bakmanın
zorunluluğunu da hatırda tutmak gerekecektir.
Özellikle belirli işler söz konusuysa Piyasa yanlısı olmakla, iş yanlısı olmak arasında önemli
bir fark olduğuna inanılır çünkü Piyasa yanlısı bir politikacı rekabetin önemine inanır ve
işletmelerin çok fazla az bulunurluk gücü elde etmesini önlemeye çalışır. Bu kapsamda her şeyin
en iyiye ulaşmak için olduğunu yeni öğrendiğimiz Mükemmel piyasaların dünyasının dağılım
hariç, tam anlamıyla etkin olduğunu, her yönden kusursuz sonuçlar verdiği söylenmektedir.
Başlangıç şartlarını ayarlanması sonucu dağılım sorununda adil olabileceği vurgulansa da Tam
da işe giderken neden trafik sıkışıklığı yaşıyoruz? Mükemmel piyasa nerede? Aslında öyle bir
piyasa mevcut değil ya da en azından o saatlerde değil! Her ne kadar mutlu bir insan da olsak,
bizleri çileden çıkaracak şeyler vardır ve olacaktır da Bilgisayar yazılımlarının sık sık değişmesi
gibi, Hasta olduğunuzda doktorunuza güvenmek gibi, Trafik sıkışıklığı yaşamak gibi.
Bu tür konular, Bu sızlanmalar piyasanın uymayı başaramadığı 3 temel mükemmellik
idealine denk gelir. Bunlar, Az bulunurluk koşulları altında piyasalar iyi işlemezler. Bilgisayar
yazılımı konusu bununla ilintilidir çünkü tek firma piyasaya hakimdir ve yüksek fiyatlama
yapmak için gerekli şartlara haizdir. Bundan başka, bazı karar vericilerin bilgi eksikliği varsa
piyasalar iyi işlemez yani Doktoruma gittiğimde bana iyi tedavi edip etmediği ile ilgili net
bilgim ya da fikrim yok. Bu sonuncusu bize şunu gösterir, eğer insanlar üçüncü kişileri etkileyen
kararlar alırlarsa, piyasalar iyi işlemez. Bir sürücü, benzin istasyonundan benzin aldığında, bu,
sürücü ve benzin istasyonu için çok iyidir ancak üçüncü kişiler için öyle değildir. Kaldı ki buna
karbon monoksiti solumak zorunda kalan diğer sürücüler de dahildir.
Neticede fiyatlandırma zararı yansıtması gerekirken piyasa başarısızlığının olduğu
durumda Fiyatlandırma, zararı yansıtmamaktadır. Yakıt vergisi, sürücülerin birbirlerine ya
da sürücü olmayanlara yansıttıkları maliyete yakın değildir. Ayrıca sıkışıklığın en büyüğüne,
ciddi hava kirliliğine ve gürültüye neden olan, Londra, New York ve Paris’in sıkışık saatlerinde
işe gidip gelen yolculardır. Sabahın erken saatlerinde yapacakları yolculuklar sıkışıklığa neden
olmayacakken, kirlilik ve gürültü hala problemlidir. Sonuçta fiyatlamanın doğruyu yansıtmasını
bekliyorsak, uygun dışsallık bedeli miktarı, zamana ve yere göre değişmelidir.
Sonuçta, Dışsallık bedelinin amacı, insanları, başkalarına rahatsızlık verebilecek bir şeyi
yapmaktan vazgeçirmek değil, başkalarına verdikleri rahatsızlığı dikkate almaktır. Dışsallık
bedeli, zevk ile sıkıntı arasındaki doğru dengeyi bulmalıdır. Ayrıca biliyoruz ki eğer
etkinsizliği düzeltmek için davranışı değiştirmek istiyorsak, ortalama fiyatlarla değil marjinal
fiyatlarla ilgilenmeliyiz. Üçüncüsü, iyi işleyen bir piyasa işleminde, maliyetler hakkında
endişelenmemeliyiz. Dördüncüsü marjinal fiyatımız, dışsallık maliyetlerini doğru şekilde
yansıtmalıdır. Bu çözümler sorunsuz değildir ve Dışsallık bedeline iki itiraz söz konusudur.
Dışsallık bedelleri, sıklıkla kendilerini ahlaki açıdan üstün gören iki muhalif görüşün saldırısına
uğrar. Bir yandan, dışsallık bedelinin mağdur grubu hedeflemiş adil olmayan bir vergi olduğu
itirazı gelir. Diğer yanda ise dışsallık bedeli alındıktan sonra daha önceden karşı çıkılan bir
hareketi, zenginlerin yapabiliyor olmasına ve bir aktivitenin bu şekilde vergilendiriliyor
olmasına karşı çıkanlar var (Hardford, 2010).
Dışsallık bedeli, adil olmayan bir yeniden dağılıma mı neden olur? Dışsallık bedeli,
fakir insanları hedef almaz, sadece isteğe bağlı aktiviteleri hedef alır: Eğer başkalarına sıkıtı
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yaratmayı durdurursanız, dışsallık bedeli ödemezsiniz. Ayrıca zenginler bir çok şeyi daha fazla
yaptıkları için, dışsallık bedeli, parayı çoğunlukla daha cazip şekilde tekrar dağıtır. Sıkışıklık
bedeli vakasındaki gerçek çarpıcıdır: İngiltere’de fakir insanlar araba kullanmazlar –bisiklete
binerler, yürürler ya da otobüse binerler. Nüfusun en fakir yüzde onu, en zengin yüzde onuna
göre, çok daha az olan gelirlerinin yüzdesi olarak yaklaşık yedi kat az yakıt harcaması yapar. En
zengin yüzde onunun toplam yakıt harcaması, en fakir yüze onun harcamasından en az otuz
kat fazladır. Sonuç şu ki sıkışıklık bedeli, sadece etkinliği iyileştirmekle kalmıyor, zenginlerden
daha fazla vergi alarak parayı tekrar dağıtıyor. İngiltere’de trafik sıkışıklığı bedelini savunanlar
için hoş, fakat fakirlerin çok araba kullandığı ve gelirlerinin yüzdesi olarak daha büyük miktarda
vergi ödediği ABD için faydasız. (Not farklı örnek farklı sonuç!!!). Çünkü kirliliğin, fakirler
için kanun dışı ve zenginler için satın alınabilir olmasındansa, herkes için kanun dışı olması
gerektiğine inanırlar. Genellersek, bazı baskı grupları insanlardan para alarak, yaptıkları karşı
çıkılan şeyi yapmalarına devam etme izni verdiği gerekçesiyle dışsallık bedelini protesto eder.
Dışsallık bedeli, diğer alternatiflerin daha çekici görünmesini sağlar, hem zenginlere,
hem fakirlere (Hardfor, 2010).
Ancak başka bir zorluk vardır oda Dışsallıkların maliyetinin gerçekten ne olduğunu
bulmak. Bilgisayar, trafik sıkışıklığını ve kirliliği ölçebilir fakat trafik karmaşasında diğer insanların
zamanını harcamanın maliyeti nedir, İnsanları, partiküllerle ya da benzinle zehirlemenin
maliyeti nedir, Birçok diğer dışsallık, ölçmesi çok zor olan dış maliyetleri ve faydaları barındırırzaman, sağlık, barış ve hatta ölüm gibi- bize söyleyemez. Burada iki olgu vardır: fiziksel ve
psikolojik sonuçlar. Net olmak adına, Fiziksel gerçekleri ölçmek yeterince zordur. Örneğin, Bir
tane daha taşıt yola ne kadar zarar verir? Bir tane daha taşıt ne kadar gürültüye neden olur?
Kaç tane kaza? Diğer taşıtlardakilere ne kadar gecikme? Ne kadar kirlilik? Kirlilik hangi sağlık
problemlerine yol açar? Bu tür soruların cevaplanması yeterince güç iken birde psikolojik
sonuçları ölçmek daha da zordur. İnsanlar, farklı can sıkıcı şeyleri hangi derecede umursarlar,
örneğin Grizu, gürültü, gecikme ve stres –hatta hastalık ve ölüm gibi ki her birey bunlara farklı
değer biçecektir (Hardfor, 2010).
Kişisel olarak sürekli çevremize, kendi zamanımıza ve hatta hayatlarımıza değer biçen
kararlar veririz. Örneğin Bir daire ya da otel odası kiralarken, gürültüden kaçınmak için daha
fazla ödüyorsanız, huzura ve sessizliğe dolaylı olarak değer biçmişsiniz demektir. Taksi tutmak
yerine otobüse beklemeye karar veriyorsanız, dolaylı olarak zamanınıza değer biçmişsinizdir.
Bu sebeple de Hükümetlerde hayatlarımızla ilgili kararlar alırlar ki hayatlarımızın onlar için
değeri nedir imasını bu kararlarda görebilirsiniz! Örneğin, Caddelere ekstra trafik işaretleri
koymak ya da hız limiti ile ilgili fotoğraflayan cihazlarımı artırmalı? Sağlık hizmetlerini mi
artırmalı yoksa kanser araştırmalarına mı daha fazla desek vermeli? Tüm bu kararlar sübjektif
değerleri barındırmaktadır ki zor olan noktalarda tam buradadır.
Bu sübjektif değerleri tahmin etmenin en iyi yollarından birisi, insanların gerçekten ne
yaptıklarına bakmaktır yani Açığa vurulmuş tercihler yaklaşımı bize yardımcı olabilir. İnsanlar
tercihlerini yaptıkları tüketim tercihleri ile belirlerler. İnsanların tercihleri hakkındaki iki
önemli bilgi kaynağı, ev fiyatları ve ücretlerdir. Ev fiyatları insanların her çeşit konfor biçtikleri
değerlerle ilgili bilgiyi kapsar, örneğin okul ve güvenlik, mağazalar, yeşillik, düşük suç oranı,
sessizlik, sabahları pencereden güneşin girmesi vb. Bu metot tabii ki tam değildir, Özellikle
eğer huzur ve sessizlik, çocuklar için güvenli alanlar ve izolasyonla bir aradaysa ne olacaktır
ki tartışma ve mükemmel olmama hiç kimsenin sizin çıkarlarınız sizin kadar bilemez temel
varsayımını dayalı olmasıdır.
Ayrıca, Bilgilerimizde iki boşluk vardır. Bunlar Dışsallık fiyatlandırılmasında, gürültü,
kaza, kirlilik gibi dışsallıkların gerçek değerini bilmek için güvenilir bilgiler eksiktir ve asıl büyük
sorun bu bilgilere sahip olsak ta nasıl en az maliyetle bu sorunları çözeriz sorusunun cevabını
bilemememizdir. Örneğin ikilem olarak Hangisi daha kötü: kağıt çocuk bezi mi (çöplükleri tıkar)
ya da yıkanabilen çocuk bezi mi (yıkama süreci elektrik ve su tüketir ve çevreyi kirleten deterjan
atığı ortaya çıkarır). Ne kadar isterseniz isteyin, doğru seçimin nasıl yapılacağını bilmek zordur.
Bir dışsallık ne zaman dışsallık değildir? İşte bir örnek. Komşumun ağacının, duvarıma
zarar verdiğinden şikayet ediyor olabilirim, fakat beni gerçekten rahatsız ederse kesilmesi için
ona para ödeyebilirim. ... Ya da komşumu ağacı kesmeye zorlama hakkına belki de kanunen
sahibim. Fakat bu durumda bu hakkı kullanmamam için bana ödeme yapabilir ve paranın
bir kısmını duvarıma tamir ettirmek için harcayabilirim. Kısaca Dışsallıklar, eğer insanlar
kolayca bir araya geliyor ve pazarlık ediyorsa dışsallık değildir. “Dışsallık” adı verilmesinin
nedeninin piyasa işlemlerinin dışında durmaları olduğunu hatırlayın. Fakat piyasanın dışında
durduğunu düşündüğümüz şeylerin bazıları, piyasanın içine kolayca getirilebilir. Bu sahtedışsallıklarla aslında özel sektör çok iyi baş edebildiğinden, eğer hükümet de dışsallık bedeliyle
işin içine girerse, kendimizi dışsallığı iki kez “çözerken” bulabiliriz. Sonsöz olarak ta ekonomi
gerçekten ne üzerinedir dersek, Dışsallık bedeli, doğru seçimi yapmaları için insanlara hem
bilgi hem de öyle davranmaları için motivasyon verir (Hardford, 2010).
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Neticede, Ekonomi, kimin ne alacağı ve neden alacağı üzerinedir. Bu sebeple, Bilgi
ve örgütler toplumu politikada yeni bir merkez yaratmakta, ekonomi politikasını tümüyle
değiştirmekte ve devletin işlerliğine yani alışılmış işlevine meydan okumaktadır çünkü
bilgi sınır tanımamaktadır çünkü ne yerel bilgi ne de uluslararası bilgi mevcuttur. Sadece
bilginin kendisi söz konusudur. Neticede bilgi toplumu örgütler toplumu olarak ifade
edildiğinden, toplumsal görevlerde giderek daha çok her biri özel olarak oluşturulmuş
örgütlere havale edilmektedir. Drucker (2011) bu şekilde yapılanma ile toplumun devletten
başka güç tanımama varsayımının geçerliliğini kaybederek çoğulculaştığını ve bu örgütlerin
kamusal güç peşinde olmadığını da vurgulamaktadır. Bu örgütler devlet olmayı değil ancak
kendi fonksiyonları için özerklik sahibi olmak istemektedirler. Buna rağmen Drucker (2011) şu
sorunun hala yanıt bulamadığını ifade eder: “Öyleyse, ortak problemlerimizle, davalarımızla
kim ilgilenecek?”
Bu tür sorular hiç bir zaman çözüm bulamamıştır çünkü aynı soru her dönemin
karakteristiğine göre yeni bir giysi ya da görünümle tekrar tekrar karşımıza çıkmaktadır.
Şimdiler de bunun adı kamunun bir kısım yetkilerinin özel ellere devri şeklinde olmasıdır.
Dolayısıyla da bu ortak sorunların çözümünde bu paylaşım, toplumun birlik ve dirliğini koruma
şartları altında, yeni kurumların kapasitelerinin ve performanslarının daim olmasını sağlamak
nasıl mümkün olacaktır sorusu kendini göstermektedir. Günümüz de ekonomik çıkarlar
daha önceki faktörlerden farklı olarak daha mobil hale gelmiş bilgi ve bunu kendinde
barındıran insan faktöründe yer almaktadır.4
Biliyoruz ki sürdürülebilirlikteki önemli sorunlardan biri belki de en önemlisi,
İnsanda biriken bilginin bir diğer kişiye kopyalanamamasıdır. İnsanın Hizmeti alınıp
satılabilirken bilgisinin alınıp satılamaz olması, ancak patentli ya da patensiz bilginin
ürünleri kopyalanabilir, alınıp satılabilir olmasıdır. Bilgi edinmede bir maliyet söz konusu
olurken, edinilmiş bilginin bir fiyatından söz edilemeyebilir (Drucker, 2011). Tam da bu nedenle,
ekonomik çıkarlar etrafında bütünleşen diğer tüm öteki çıkarların ve çıkar gruplarının artık bu
ekonomik çıkarlar etrafında bütünleşmesi mümkün görünmemektedir. Anahtar ekonomik
kaynak bilgi olunca çoğulculuğun daha çok ekonomik olmayan değerler çerçevesinde
-çevrecilik, yaşama hakkı, kadının kendi bedenini kontrol edebilme ve kürtaj hakkı- sürmektedir
ki tüm bunlar ekonomik değil ahlakidir (Drucker, 2011). Drucker (2011) ekonomik çıkarların
uzlaştırılabileceğini çünkü “yarım ekmek genelde yarım ekmektir” derken, ahlaki değerlerin
uzlaşmasının daha zor olabileceğini çünkü “yarım bebek hiç bir zaman yarım çoçuk değildir”
diye ifade etmektedir.
Bebek ve ekmek metaforu şirketler ve devletler üzerinde de baskı yaratmaktadır.
Kararlarını verirken bu hassas ahlaki değerleri de dikkate almak durumunda kalmaları yüklerini
daha da ağırlaştırmaktadır. Dolayısıyla bu ahlaki değerleri savunanlar için konularında bir taraf
olduklarından diğer konulardaki taraf olanlarla çıkar çatışması yaşandığın da yarım ekmek
yarım ekmek olmaktan çıkarak ihanet elbisesine bürünebilmektedir. Yani uzlaşma yolu devre
dışı kalabilmektedir. Burada yeni bir bütünleştirici güce ihtiyaç duyulduğu da açıktır.
Neticede devlet hangi görevleri bu örgütlere devredecektir ve sadece kendisinin yapacağı
görevler nelerdir sorusu cevap arayacaktır. Bunu yaparken kamu program ve faaliyetlerinin
herbirinin hangi amaca hizmet ettiğini ortaya çıkarmak, her biri için beklenen sonuçları
ortaya koymak, yerelden mi yoksa merkezden mi görevler daha etkin yapılabilirleri
tasnifleyebilmek ve de devletin etkin olarak yapamadığı ve yapamayacağı şeyleri değerli
bir şekilde yapabilmenin ya da yaptırabilmenin yollarını da tanımlamak gerekmektedir.
Bu cevaplar pek tabii ki tasnif edilen görevlerin nasıl finanse edileceğini de ifade etmek
durumundadır.
Finansman işin içine girince görevler arasındaki öncelik konuları devreye girmektedir.
Öncelikli görevler nelerdir dediğimizde aslında bir şekilde devletin nasıl örgütlenmesi
gerektiği ile ilgili bir şeyler de sormuş olmaktayız. Neticede sorulanı cevaplamak için
sosyologlar, politik bilimciler ve iktisatçılar, eğitimciler, firma yöneticileri, politikacılar,
gönüllü kuruluşların liderleri ve hatta anne ve babalar eğitimde, bilginin kalitesi ve
üretkenliğinde, rekabet edebilirlikte ve bilgi ve rekabet edebilirliği kapsayan yeni bir
iktisat teorisinde, yeni bir bütünleştirici güce duyulan ihtiyacın nasıl bir örgütlenmeyle
çözüleceği üzerine ve bu görevlerin iyi bir şekilde ifa edilmesi için yapılacak çalışmalarda
görev alma paydaş olma durumundadırlar. Kısaca, aslında sosyal girişimcilik bu
boyutuyla devletin nasıl yapılandırılacağıyla da doğrudan ilgilidir.
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alan yani Şekil 2 de bahsedilen piyasa kavramına nasıl yaklaşıldığıyla, nasıl kabul edildiği ile de
alakalıdır ki bu literatürde iki uç olan tam rekabet ve tekel piyasaları arasında sarkıntı halinde
olan bir durum olarak da ifade edilebilir. Kabul edilen piyasa türüne göre yasal düzenleme
yapıldığından ve yasal düzenlemelerde işlem süreçlerini belirlediğinden dolayı oluşacak
işlem maliyetlerinden dolayı bu konu önem kazanmaktadır. Şimdi bu piyasalar hakkında
değerlendirmelerde bulunarak piyasalardan hangisinin daha fazla sosyal girişimciliğe ihtiyaç
duyduğunu ve ihtiyaçlarının neler olduğuna bakmaya çalışacağız.
Tam rekabet piyasasına en yakın piyasalar buğday, mısır ve pamuk gibi tarımsal mal
piyasalarıdır diye düşünülür. Çünkü piyasayı etkileyemeyen çok sayıda satıcı vardır5. Ayrıca
unutulmamalıdır ki tam rekabetteki homojen mal demek malın yalnızca fiziksel özellikleri
değil aynı zamanda satışın gerçekleştiği “çevre” (satıcının güler yüzlülüğü, yeri gibi) özelliklerini
de kapsamaktadır. Peki tam rekabetçi piyasa örgütlenmesinin yetersizlikleri var mıdır, varsa
nelerdir? Bazı iktisatçılara göre yetersizlikle ilgili ilk konu olarak, tam rekabetin belli bir an için
en etken piyasa örgütlenme biçimi olsa bile, zaman içinde etkin olmayabilir. Tam rekabetçi
firma genel olarak küçüktür ve uzun dönemde (yatırımların normal getirisi dışında) kar
elde edememektedir. Dolayısıyla, günümüzde erişilmiş bulunan yüksek yaşam düzeyinin
sağlanmasında en önemli unsur olan araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini “yeterince”
yapamayacaktır, çünkü firmanın yeni bir teknik geliştirerek elde edeceği kar, bu yeni tekniği
hemen kopya edecek olan öteki firmaların rekabeti sonucunda, kolayca ve hızla ortadan
kalkmaktadır.
İkinci konu olarak, tam rekabet, ancak ve ancak malların fiyat ve maliyetlerinin toplumsal
fayda ve maliyetleri doğru ve eksiksiz bir biçimde yansıtmaları halinde en etkin piyasa
örgütlenme biçimi olacaktır. Durum genellikle böyle değildir. Örneğin, bir malın üretimi
sırasında çevre kirlenmesi olayı ortaya çıkıyorsa, toplumsal maliyet (yani bu malın
üretilmesinin tüm toplumlara yüklediği maliyet), firmanın (çevre kirlenmesinin yol açtığı
maliyeti dikkate almayan) özel maliyetinden büyük olacaktır. Firma, en iyi üretim düzeyini
belirlerken, marjinal maliyet (MC) olarak kendi özel maliyetini değerlendirmede kullanacağı
için de, bu mal toplumun gerekli bulduğu miktarın üzerinde üretilmiş olacaktır.
Üçüncü ve son konu olarak, tam rekabetçi piyasa örgütlenmesi adaletsiz bir gelir
dağılımına yol açabilir. Öyleyse, devletin işe müdahale ederek, bir yandan, “uygun” vergi ve
sübvansiyonlar aracılığıyla daha “eşitlikçi ve adil” bir gelir dağılımı sağlaması; bir yandan da
toplumsal fayda ve maliyetleri özel fayda ve maliyetlerle uzlaştırmaya çalışması gerekecektir.
Ayrıca, tam rekabette firmaların fiyat belirleyici değil kabul edici konumda oldukları da
unutulmamalıdır. Tam bu nedenle de herhangi bir AR-GE faaliyetleri de maliyet artırıcı
unsur olarak kabul edilirler.
Tam rekabetin zıttı olan piyasa ise mutlak tekeldir. Mutlak tekel yakın ikamesi olmayan
bir malın tek satıcısının olduğu bir piyasa örgütlenmesidir. Ortaya çıkması için şunlardan birisi
gerekebilir: ölçeğe göre artan getiri, hammadde arzının tam denetim altında olması, paten
veya devletçe verilen imtiyazlar. Tekelin karını ençokladığı üretim düzeyinde, marjinal hasılanın
(MR) marjinal maliyete (MC) eşit olduğu ve fiyat marjinal hasıladan büyük olduğuna göre, aynı
maliyet eğrilerine sahip olan tam rekabetçi bir firma ile karşılaştırıldığında, tekelde üretim daha
az ama fiyat daha yüksek olacaktır. Bu nedenle de, tekelcilik kaynakların yanlış dağıtılmasına yol
açmaktadır. Endüstriye başka firmaların girişi engellendiği içinde tekel karı uzun dönemde de
ortadan kalkmayacaktır. Büyük tekeller genellikle az sayıda ve yüksek gelir sahiplerinin elinde
olduğundan, tekel karı gelir dağılımındaki eşitsizliği daha da artıracaktır. Diğer bir olumsuz
yan olarak da, rekabet yokluğu nedeni ile kendini güvenlik altında hisseden tekelci teknolojik
gelişme sağlama yönünde bir çaba harcamayabilecektir.
Bu iki piyasa neden önceliklidir sorusunun cevabı olarak tarihsel gelişimin bir sonucudur
diye ifade edilmektedir çünkü analizlerde ilk önce tam rekabet ve tekel piyasaları incelenir
ve bu iki piyasa türü zaman içindeki ilk egemen olan piyasa biçimleridir. Daha da önemlisi,
kurumsal düzeyde bu iki modelin tatminkâr ve yeterli düzeyde geliştirilmiş olmasıdır yani
hukuksal olarak tanımı daha kolaydır. Hem tam rekabet hem de mutlak tekel varsayımsal
piyasalardır demekte bir sakınca yoktur. Daha reel olan piyasalar tekelci rekabet piyasalarıdır.
Tekelci rekabet piyasası, farklılaştırılmış bir malı satan birçok satıcının bulunduğu bir piyasa
biçimidir. Tekelci rekabet, genellikle perakende satışlarda ve hizmetler sektöründe ortaya çıkar.
En iyi örnekler, berberler, benzin istasyonları, manavlar ve eczanelerdir. Genellikle birbirlerine
yakın yerlerde faaliyetlerde bulunurlar. Bu piyasaların rekabetçi özelliği, piyasada bulunan
birçok firmanın (tam rekabet piyasasında olduğu gibi) davranışlarının diğerleri üzerinde
hissedilir bir etkisinin olmamasından kaynaklanır. Tekelci özelliği ise, firmaların homojen bir
5
Ancak yeni bir yasa çıkarılır (dış pazarlara açık hale gelmeye izin verilirse) ya da yasaklanır ise ve
tekelleşmeye yönelik bir yapılanmaya izin verilirse bu özellik ortadan kalkar ve yeni bir toplumsal yapılanma
ve örgütlenme şekli alabilir. Bu geçiş sürecinin de bir maliyeti söz konusudur ve tahmini maliyet hesabı
yapmakta muhtemelen zor olacaktır.
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mal yerine farklılaştırılmış mallar satmalarından kaynaklanır. Oligopolde ise firmalar birbirine
bağımlıdırlar. İşlem maliyetlerindeki farklılık böyle bir sonuca sebebiyet vermektedir. Tekelci
rekabet ve oligopol piyasaları gerçek hayatta daha fazla görülmelerine rağmen kuramsal
düzeyde yeterince geliştirilememiştir. Dolayısıyla kurumsal düzeydeki yetersizlik bu
alandaki yasal normların geliştirilmesi boyutuyla sosyal girişimciler için bir fırsat alanıdır
da denebilir.
III.1. Sosyal Girişimciliğin Geliştiği Piyasalarda Firmaların Varlık Sebebi
Bu uç durumları ve boşluklar hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, bir çok iktisatçı kabule
yanaşmasa da, ders kitapları hala küçük, aile firmalarının egemen olduğu bir ortamı anlatsalar
da büyük ya da dev firmalar çağımızın temel iktisadi ve toplumsal güçleridir. Bu firmaların
ortaya çıkmasının ve egemen olmasının bir nedeni işletme masraflarının varlığıdır ki sermaye
birikimine, ölçek ekonomileri ve dışsallıklara sebebiyet vermektedir. Günümüzün ve
yakın geçmişin büyük firmaları yeni teknolojilerin, artan tüketim istemlerinin yarattığı büyük
üretim gereksinim ve olanağına bir yanıt olarak ortaya çıkmışlardır. Büyük sermaye (fiziksel ve
beşeri) birikimi bu oluşumun doğal gereğidir (Chandler, 1977).
Ölçek ekonomileri, artan getirili firmaların nedeni ve sonucudur. Çünkü büyük
firmalar geniş çapta üretim ve dağıtım olanakları sayesinde verimliliği artırmakta, masrafı
azaltmaktadırlar. Bu üstünlükleriyle de piyasalara egemen olmaktadırlar. Aynı şekilde, firmalar,
sağladıkları işbirliği, eşgüdüm sayesinde birçok dışsallıkları içselleştirebilmekte, kendilerine
mal edebilmektedirler. Doğal olarak, piyasalarda dev firmaların egemenliği varsayılan tam
rekabet koşullarını yok etmekte, kaynak tahsislerinde bozukluklar yaratmakta, gelir dağılımını
olumsuz yönde etkilemektedir. İktisadi yaşamının, saf iktisat kuramının varsayımlarına ters
düşen özellikleri de böylelikle ortaya çıkmaktadır. Sonuçta Chandler’in (1977) sözleriyle,
yönetimin görünen eli A. Smith’in piyasasının görünmeyen elinin yerine geçmektedir.
Piyasa tümüyle ortadan kalkmaktadır. Mal ve hizmetlerin üretim ve eşgüdüm sorumluluğu
geniş ölçüde söz konusu firmalara geçmektedir.
Konunun teorik temeli Neoklasik iktisat kuramında sürtünmesiz, sorunsuz bir değişim
sürecinin varlığı varsayımına dayanmaktadır. Bu süreçte her kişinin sahiplik hakları tam olarak
ve masraf gerektirmeyecek biçimde belirlenmiş olduğu varsayımına dayanmaktadır. Ayrıca
her bilgi (information) masrafsız bir biçimde sağlanabilir (North, 1990). Aynı şekilde bağıtlar
tüm koşullarıyla tam, açık, belirlidir ve öylece uygulanabilmektedir. Oysa bilindiği gibi gerçek
yaşamın değişim ilişkilerinde sahiplik hakları, genel olarak haklar her zaman belirli değildir.
İnsanın bilgi gücü çok sınırlıdır, kişilerin bilgi düzeyleri arasında büyük farklılıklar vardır.
Sağlıklı bilgi edinmek işlem masrafı gerektir ki bu çok zor ve maliyetlidir. Çağdaş yaşamda
bağıtlar karmaşıktır ki her karmaşık bağıt birçok açıdan eksik ve belirsizdir. Bütün bunlar
değişim sürecinin sürtünmesiz, sorunsuz olmadığını gösterir ve işlem maliyetleri olarak ta
fiyatlara yansır. Kısaca, fiyat mekanizmasını kullanmanın bir masrafı vardır. İşlem (transacting)
ya da piyasa (marketing) masrafı (maliyeti) diye adlandırılabilen bu kavramın ekonomilerin
işleyişinde önemli ağırlığı vardır. Şekil 2’de bu belirsizlikler gösterilmeye çalışılmıştır.
Neticede şunu ifade etmek uygun olacaktır: İşlem masrafları olmasaydı firma da ortaya
çıkmazdı. İşlem masrafları ihmal edilebilir olduğunda, iktisadi etkinliğin organizasyonuna
gerekte olmayacaktır. Çünkü bu tür organizasyonun diğeri üzerinde sağlayacağı avantaj
masrafsız bağıtlama yoluyla ortadan kaldırılabilir. Başka bir deyişle, üretimin hiçbir
organizasyona, dolayısıyla da firmaya gerek kalmadan yürütülebilir olacağını iddia etmek
demektir. Böylece firmalara başvurulmasının temel sebebi, esas olarak: işlem ya da piyasa
masraflarının ağırlığının sonucudur. Başka bir şekilde ifade edersek, işlemler masraf
gerektirdiğinden kurallar önem kazanmaktadır (North, 1990). Dolayısıyla da varlığı maliyetsiz
olmayan devlet gibi kural koyucu ve bir düzenleyici güce ihtiyaç duyulduğu aşikârdır.
Firmaları sadece içinde mal üretilen bir teknik birim olarak ifade etmek firmanın
gerekliliğini, temel niteliklerini dışlamak olur. Gerçek yaşamda gözlenen firmalar yapılarıyla,
çeşitli hiyerarşileriyle, etkinlikleriyle çok daha karmaşık, canlı, çok boyutlu nitelik taşırlar.
Böylece firmanın bir yönetim yapısı olduğu ortaya çıkar. Buradaki yönetim yapısı, işlemlerin
kararlaştırılıp sonuçlandırıldığı kurumsal çerçeveyi göstermektedir. Piyasa ve hiyerarşi bu
çerçevenin iki temel seçeneğidir. Bu kurumsal yapıya göre, aşağıdaki koşullarda işleme
bağlı yönetim yapısı ortaya çıkar: işlemler, 1-yineleniyorsa, 2-kendilerine özgü yatırımlar
gerektiriyorsa, 3- belirsizlik ortamında gerçekleşiyorsa. Buna karşılık, geçici ya da sürekli,
özel olmayan işlemlerin (alıcı ve satıcının, işçi ve işverenin bireysel niteliklerinin önemli
olmadığı alışveriş, iş ilişkileri işlemleri gibi) etkin biçimde düzenlenmediği yerlerdir piyasalar.
Standartlaşmamış geçici işlemlerde ise hakem ve yargı kararlarına daha çok başvurulmaktadır.
Dolayısıyla da bu yasal normların geliştirilmesi sosyal girişimciler için bir fırsat alanıdır. Bu
kısım Şekil 2 de de ekonominin bütününe baktığımızda kanun dışı (tarif edilmemiş) alanda
kalmaktadır.
Özetle, bilindiği üzere ekonomilerde kurumlar, firmalar vardır. Bunların, bazı alanlarda
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egemenliğe dönüşen, büyük ağırlıkları olduğu bilinmektedir. Bunları kusursuz işleyen fiyat
mekanizması ile açıklayabilme olanağı yoktur. Firmalara başvurulmasının temel nedeni işlem
masraflarının varlığıdır. Firmalar fiyat mekanizmasının yerine geçmektedir. Firmada bir toplayıcı,
düzenleyici güç (girişimci), diğer bir gücün (fiyat mekanizmasının) yerini almaktadır. Neticede
sosyal girişimcilik dediğimiz olgunun yaşam kaynağı bu işlem masraflarında maliyetlerindedir
de diyebiliriz.
Bu yaklaşıma göre, işlemlerin kararlaştırılıp sonuçlandırıldığı kurumsal çerçeveler vardır.
Bunlara yönetim yapıları denilmektedir. Piyasalar da yönetimsel bir kurumsal çerçevedir. İçinde
hiyerarşiler barındıran firmalar da ayrı bir kurumsal çerçeve oluşturmaktadır. Bu çerçevelerden
(piyasa, firma ya da melez biçimler) hangisinin egemen olacağını belirleyen işlemlerin
niteliğidir. Amaç ortaya çıkabilecek işlem masraflarını en aza indirgemektir. Bu nedenle de
piyasalardaki yasal boşlukların düzenlenmesi ekonominin bütününde bir etki yaratacaktır. Peki
bu boşlukların yaşanmasına ne sebep olur dediğimizde itici güç olarak “yaratıcı iktisat” yani
teknoloji ve psikolojik algının genişçe yer aldığı bir ekosistem karşımıza çıkmaktadır.
IV. ÖRNEK UYGULAMALARLA İLGİLİ KISA BİR DEĞERLENDİRME
Tüm bu çerçeve çalışmalarının ifade edilmesinden sonra dar bir alandan da olsa
uygulamada neler olmuşa bakacağız. Bu alanda ki örnek uygulamaları iki kaynaktan
buraya yansıtmayı uygun gördük. İlki The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
(the voice of social innovation) tarafından “Outstanding Social Entrepreneurs” den aldığımız
örnekleri kısaca ekte sunmaya çalışacağız. Diğeri ise International Finance Corporation
(World Bank Group) tarafından hazırlanan “Diğer dört milyar: piyasa büyüklüğü ve piramidin
temelinde ki iş stratejileri”6 adlı çalışmadır.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
EKOSİSTEMİ VE BİR KISIM
ÖRNEKLER

Şekil 3: Bir Kısım Örnekleme Dağılımının Gösterimi
The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
The Foundation now represents 103 social entepreneurs
form 92 organizations

Geographic repartition of organizations

Kaynak: The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (the voice of social
innovation) “Outstanding Social Entrepreneurs”
Dünya haritasında görüldüğü üzere sosyal girişimciliğin en yaygın olduğu çografya
olarak Latin Amerika gelmekte ve Asya onu takip etmektedir. İlginç olan Orta Doğuda
toplumsal sorunların yaygın olduğunun bilinmesine rağmen bir adet sosyal girişimcilik rapor
edilmiş olmasıdır. Bu nedenle belki kavramsal olarak bu bölgede sosyal girişimcilik kayıt
dışı olarak devam etmektedir. Farklı bir veri seti oluşturulup ve farklı bir yaklaşımla belki de
bölge değerlendirilmelidir. Üçüncü sırada kuzey Amerika yer alırken, Avrupa 15 adet örnekle
dördüncü sıradadır. Bunları 10 örnekle Latin Amerika ve 2 örnekle de Avusturalya takip
etmektedir. Bu çalışmadaki örnekler Finansman modeli kapsamında 5 alt başlıkta derlenmiştir.:
6

Orjinal ismi “The Next 4 Billion: Market Size and Business Strategy At The Base Of The Pyramid”
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1. Melez Kar Amacı Gütmeyen (47 adet)
2. Melez Kar Amaçlı (24 adet)
3. Kaldıraçlı İşlem-Kar amacı gütmeyen (12 adet)
4. Melez kar amacı yok ve kar amaçlılarla ortak (7 adet)
5. Kaldıraçsız Kar amaçlı (2 adet)
Finansal model olarak melez ve kar amacı gütmeyen bir örgütlenme ağırlıktadır. İkinci
sırada ise melez ve kar amaçlı örgütlenme gelmektedir. Bu çalışmadaki örnekler Odak konuları
bağlamında 29 adet alt başlıkta değerlendirilmiştir. Her ne kadar 100 örnek ele alınsa da
değindiği konular açsından 231 alt başlıkta işleme imkan vermişlerdir.
Tablo 1: The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (the voice of social
innovation) tarafından “Outstanding Social Entrepreneurs” un örneklerinin tasnifi
Sıra

Konu

Adet

1

Sağlık

29

2

Eğitim

26

3

Çevre

21

4

Kırsal Kalkınma

21

5

İşletme geliştirme

13

6

Teknoloji

12

7

Gençlik

12

8

Mikrokredi

10

9

Kadın

9

10

Ticaret

9

11

İletişim medya

8

12

Girişimci gelişimi

7

13

Tarım

6

14

Sivil katılım

6

15

Karşılanabilir konut

6

16

Enerji

5

17

Tüketici Bilinci

4

18

Su

4

19

Kültür el sanatları

4

20

İşçi ve iş koşulları

4

21

İnsan hakları

3

22

İstihdam işsizlik

3

23

Kurumsal gelişim

2

24

Atık yönetimi

2

25

Kentsel gelişim

1

26

Ekonomik ve sosyal eşitlik

1

27

İklim değişikliği

1

28

Suç mağdurları

1

29

Arazi hakları

Toplam

38

1
231

Odak konu olarak ilk sıraya sağlık, ikinci sırada ise eğitim ve bunlarla ilgili olarak ta çevre ve
kırsal kalkınma üçüncü sırayı almaktadır.
Diğer dört milyar: piyasa büyüklüğü ve piramidin temelinde ki iş stratejileri adlı çalışmada
bilişim teknolojileri (BT) ile ilişkili cihaz ve finansman, enerji, konut, sağlık gibi konularda yoksul
alt grupla ilgili çalışmalar hakkında sosyal girişimcilik niteliği taşıyan konularda genel bilgiler
verilmiştir (Ek 2).
Türkiye özelinde Sabacı Vakfının (2015) hazırladığı fark yaratanlar haritasına göre çevre,
eğitim-öğretim, ekonomik gelişme, sağlık, toplumsal adalet ve yurttaş katılımı konularının
uygulamada ağırlık kazandığını görüyoruz.
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SONUÇ YERİNE

Görüldüğü üzere, sübjektif ya da asimetrik bilginin ağırlıkta olduğu 3 temel konu (ilk sıraya
sağlık, ikinci sırada ise eğitim ve bunlarla ilgili olarak ta çevre ve kırsal kalkınma üçüncü sırayı
almaktadır) bu örneklemelerde ilk üçte öncelik olmuştur.
Sosyal girişimcilikle ilgilenenler başlangıçta bir meydana toplanmış gibidir. Önlerinde
koridora açılmış kapılar vardır. Herkes bir kapı seçer, ancak girişteki kapı o kadar alçaktır ki
adeta sürünerek girersiniz. İlerledikçe önünüze yeni kapılar karşınıza çıkar. Her yeni kapı daha
öncekinden daha yüksek olmakla birlikte hiç biri dimdik geçmenize izin vermez. İlk başlarda
yerlere kadar eğilirken, daha sonra iki büklüm ve giderek sadece başınızı eğerek geçersiniz
bu kapılardan. Belki de Tutuğunuz yol ile ilan edilen amaçların tutarlı olup olmadığını
sorgulayamadan süreçte devam edersiniz. Yol sizin dışınızda çizilmektedir ve ancak bir
kenarına yakın duracak kadar özgürlüğünüz vardır. Her ne kadar Bir tren gibi raylar üzerinde
gitmek zorunda değilsiniz de ama şartlara göre, dar veya geniş bir yolun kıvrımlarına uymak
zorunda kalırsınız. Yolu izlemeyenler ise, daha açık anlatımla yoldan çıkanlar, kazaya uğrarlar.
Sosyal girişimciler genelde bu kaza yapanlardır.
Ciddi bir kusurları vardır ve her şeyi sorgularlar. Başlangıçta Sistemler bu sosyal
girişimcilere katlanamaz bu doğaldır. Çünkü başlangıçta sistemin düşman ilan ettikleri, bir süre
sonra yönetici konumuna gelebiliyor ve toplumun en itibarlı kesimini olabiliyordur. Sistem
bunu tutarsızlık olarak görmüyordur. Sadece değişme gerçekleşmiş oluyordur. Bunun güzel
tarafı, değişmeden kazanan yok ve değişmeyenler varsa doğal olarak kaybeden oluyor. Ancak
her sosyal girişimci kazanan olamıyordur.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
EKOSİSTEMİ VE BİR KISIM
ÖRNEKLER
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Mısır

Community and Institutional
Development (CID)
1995’de Mısır’da
kuruldu
(www.cid.com.eg)

Ithuteng Trust
1990’da
Güney Afrika’da kuruldu
www.ithuteng.org.za

Honey Care
2000’de Kenya’da
kuruldu (Headquarters)
www.honeycareafrica.com

Heartbeat Centre for
Community Development
2000’de
Güney Afrika’da kuruldu
www.heartbeat.org.za

Güney Afrika

Kenya, Tanzanya

Güney Afrika

Nijerya

Kamerun, Gine,
Benin, Çad,
Demokratik Kongo
Cumhuriyeti

DMT Mobile Toilets
1999’da
Nijerya’da kuruldu
www.dmttoilet.com

Uygulanan Çoğrafya

Adı

Association Pour le
Soutien et l’appui
à la Femme
Entrepreneur (ASAFE)
1989’da Kamerun’da
kuruldu (Headquaters)
www.asafe.org)

Kaldıraçlı işlem- Kar
amacı gütmeyen

Melez Kar Amaçlı

Kaldıraçlı işlem- Kar
amacı gütmeyen

Melez
Kar Amaçlı

Melez
Kar Amaçlı

Melez
Kar amacı gütmeyen

Finansman Modeli

Eğitim, Gençlik

İşletme Geliştirme

Sağlık, Eğitim

Temizlik, Sağlık, Çevre,
İşletme Geliştirme

Çevre, Eğitim, İşletme
Geliştirme

İşletme Geliştirme,
Teknoloji, Kadın

Odak Grup

Yenilik

Heartbeat stratejisinin kuruluşu şunları içerir
• Topluluklar tarafından sahiplenilen ve işletilen uygulamaların bulunduğu
yerlerden, geleneksel uygulamalarına paralel şekilde, hizmetlerin
dağıtımı.
• Modelin, diğer yerlere uygulanması için çoğaltılmasını desteklemek
amacıyla eğitim ve rehberlik programlarının geliştirilmesi.
• Kurumsal ve kamu kuruluşları ile uzun vadeli ortaklıklar.

Heartbeat aile reisilerinin çocuk ve büyükannelerden
oluşan haneler için ve ölümcül hasta ebeveynlerle
yaşayan çocukları desteklemektedir. Kimsesiz ve
savunmasız çocuklar (OVC’ler). Heartbeat, OVC’lere
konut, su ve elektriğin yanı sıra okula erişimine
yardımcı olur ve ev işlerinde onlara yardım eder.

Maarohanye, Soweto’daki sayısız okula gitti ve onlardan en zor
öğrencilerinden 400 nü istedi ve Onları, dört otobüse doldurdu ve bir
Kariyer suçluları olma yolunda iyi bir noktada olan
hapishaneye götürdü. Mahkûmların hayatını tecrübe etmeleri için
suçlu ergenler ve genç yetişkinler ile ilgilenmektedir.
cezaevinde bir hafta sonu geçirmeleri için düzenlenmiş bir programın
Program, cezaevinde bir hafta sonu ve Ithuteng
sonucunda, öğrencileri almaya gittiğinde, onlardan bir seçim yapmalarını
Trust’ın, saygı, disiplin, liderlik, sorumluluk, paylaşımcı istedi. Öğrenciler, isterlerse onunla birlikte kampta onlar için düzenlediği
biri olmayı vurgulayan yedi günlük bir kampında
saygı, liderlik, başkaları için sevgi ve disiplin konularında tartışmalara
eğitilirler.
katılabilirler, ya da Pretoria’daki maksimum güvenlikli hapishanede ceza
“sanatı” hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için bir hafta daha hapse
gidebilirlerdi. Sonuç, hiç biri hapishaneyi şeçmedi.

Yerel sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kalkınma ve finans kurumları
Başarının merkezinde; üretim teknolojisinde bir
ile ortaklıklarda, Honey Care köy düzeyinde gösterimleri taahhüt eder,
yenilik, etkin arıcılık eğitimi ve toplum tabanlı hizmet
küçük topraklı çiftçilere mikro-finans, toplum tabanlı eğitim ve yayım
sunumu, küçük çiftçilere, zamanında ödeme yanı
hizmetleri
sağlar. Honey Care bunun yanı sıra küçük çiftçiler tarafından
sıra gelecek üretimler için sözleşmeler yoluyla pazar
üretilen
bal için, adil ticaret (Uluslararası Adil Ticaret Derneği üyesidir)
garantisi sağlanması yer almaktadır. Sonuç olarak,
fiyatlarında, garantili bir pazar sağlar, çiftlik kapısından ürünü toplar ve
arıcılık, daha verimli, daha az riskli hale gelir, ve daha anında
ödeme yapar. Daha sonra işler, paketler ve süpermarket zincirleri,
fazla kadını çekecektir.
dükkanlar ve diğer sanayi müşterileri aracılığıyla kar için ürettiği balı satar.

DMT, tuvaletler üretir ve bayiliğini almak isteyen dul ve genç erkeklere
ücretsiz olarak sağlar. DMT, atıkların bertarafı edilmesi için devlet onaylı
geri dönüşüm tesislerine taşımaktadır. Gelecekte, atıkları işleyip biyogaza
dönüştürecek kendi tesislerini kurmayı planlamaktadır.

CID, Moqattam bölgesinde başlayan ve Minia ve Sinai bölgesine
genişleyen, sürdürülebilir bir atık geri dönüşüm programları ve kalkınma
eğitimi kurarak topluluklarla çalışır. Böylece, CID hijyen koşullarının
iyileştirilmesini sağlarken aynı zamanda, istihdam yaratma çabalarını da
teşvik etmektedir. Bunu yapmak için ise, bürokrasideki ve toplumdaki
disiplin alışkanlıkları da dahil olmak üzere pek çok engelleri aşmak
zorundadır.

ASAFE stratejisi, uyarlamalı yönetimde yetkinliği oluşturma, sosyokültürel çevrenin sürekli bilgisini artırmak için muhasebe ve pazarlamayı
içermektedir.

Strateji

DMT, ticari bir kuruluş olarak, mobil tuvalet üretir,
kiralar ve güvenli, hijyenik bir şekilde bu tuvaletlerin
bakımını yapar.

Sokaklarda katı atık tepe gibi yığılmakta. İnorganik
atıkların % 80 kadarı geri dönüşümle hammaddeye
ve mamüllere dönüştürülmektedir - plastik, kilim,
tencere, kağıt ve cam

ASAFE, iş eğitimi ve geliştirme hizmetleri ve alternatif
finansman tekniği ile binlerce kadın girişimcileri
destekleyen e-ticarete erişimi sağlar. ASAFE, aktif
olarak Afrikalı girişimcilere sayısal uçurumun
üstesinden gelmeleri için, teknoloji şirketleri ve iş
geliştiricilerini desteklemektedir.

Ek 1: Sosyal Girişimcilikte Örnek Uygulamalar 1: “Outstanding Social Entrepreneurs”

ÖRNEK UYGULAMALAR
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Service d’Appui aux Initiatives
Locales de
Développement (SAILD)
Association Citoyenne de
Défense
des Intérêts Collectifs (ACDIC)
1988’de (SAILD) ,
2003’de (ACDIC)
Kamerun’da kuruldu
(Headquarters)
www.saild.org - www.acdic.net
Soul City; Heartlines
1994’de
(Soul City),
2002’de (Heartlines)
Güney Afrika’da
kuruldu
(Headquarters)
www.soulcity.org.za - www.
heartlines.org.za
Action Research for
Shelter
(SAIBAN)
1991’de
Pakistan’da kuruldu.
Aravind Eye Hospital;
Aurolab
1976’da (Aravind),
1992’de (Aurolab)
Hindistan’da kuruldu
www.aravind.org - www.
aurolab.com

SEKEM
1977’de Mısır’da
kuruldu
www.sekem.com

KickStart
(formerly ApproTEC)
1991’de Kenya’da
Kuruldu
(Headquarters)
www.kickstart.org

Melez Kar Amacı
Gütmeyen ve Kar
Amacı Güden
Kurumların birleşimi

Melez Kar Amacı
Gütmeyen

Melez Kar Amacı
Gütmeyen ve Kar
Amacı Güden
Kurumların birleşimi

Melez Kar Amacı
Gütmeyen

Afrika

Pakistan

Hindistan

Melez Kar Amaçlı

Melez Kar Amacı
gütmeyen

Kamerun, Çad,
Gabon, Kongo
Demokratik
Cumhuriyeti

Mısır

Kenya, Tanzanya,
Mali

Sekem Mısır’da biyodinamik tarım yöntemlerini
geliştiren ilk kurumdur.

Sağlık

Karşılanabilir Konut,
Kentsel Gelişim

Eğitim, İletişim/Medya,
Sivil Katılım, Sağlık, HIV/
AIDS, TB

Dünyadaki en geniş ve en verimli göz bakımı
hizmetlerinden biridir

“tam donanımlı arazi” (su, kanalizasyon ve elektrik
ile donatılmış arazi) veya tamamlanmış bir ev satın
almayı göze alamayanlara yardımcı olur.

Sağlık ve kalkınma konularını seri halindeki primetime televizyonlarına, radyo dramalarına ve kolay
okunur kitapçıklara entegre ederek insanların
hayatlarını olumlu yönde etkilemektedir.

SAILD, çiftçileri, yapılandırılmış, bilgilendirilmiş ve
Kırsal Kalkınma,
dinamik topluluklar haline getirmek için, ya da
Tarım, Eğitim, İşletme
aşağıdan yukarı bu kooperatif gruplarını
Geliştirme, Sivil Katılımı, oluşturmak
veya mevcut organizasyonları geliştirmek
İletişim/Medya, Tüketici
için ilgili taraflarla birlikte çalışan çiftçileri
Bilinçliliği
desteklemektedir.

İşletme Geliştirme,
Eğitim, Kırsal Kalkınma,
Çevre, Sağlık

Teknoloji, İşletme
Geliştirme

Aravind ortakları, binden fazla topluluk kurumları ve uluslar arası
STK’lardır.

Saiban, konutun fakirlerce karşılanabilir miktarlarda ve esnek ödeme
takvimleri ile sağlanması için çalışır.

Dört strateji: İlki multimedya yaklaşımı.İkincisi, kalite üzerinde odaklanma.
Üçüncüsü, Afrika’da en popüler televizyon şekli drama olduğu için,
belgesel veya talk şov yerine drama yapmayı seçti. Tarihsel olarak, drama,
sosyal sorunları ele almak için için en iyi yoldur.
Son olarak, ilişkili olduğu tüm girişimlere güvenilirliğini sağlayacak,
popüler sosyal bir marka yaratmak için karar verdi.

Ana operasyonel birimler:
• Çiftçi örgütlerinin yenilik yapmalarına,
• Çiftçilerin ürünlerine uygun fiyat vermesine,
• Çiftçilerin başarısını artırmak için
her fırsatı kullanmalarına yardım eder.

Üç tane yakın, birbiriyle ilişkili ve birbirine bağımlı kurum tarafından
oluşturulmuştur.
Birincisi, eski adıyla Mısır Kültürel Kalkınma Derneği olarak bilinen Sekem
Geliştirme Vakfı, projenin tüm kültürel yönleri için sorumludur. Sonraki,
Sekem Holding Şirketi Sekem’in iş değer tekliflerimizin bir yönüyle
sorumlu olan sekiz şirketten oluşur. Son olarak, Sekem Kooperatifi
çalışanları, insan hakları ve sosyal kaynaklarının geliştirilmesinden
sorumludur. Karmaşık sosyal ve kültürel yönlerini ele almak için, Sekem
çeşitli sağlık ve eğitim tesisleri kurmuştur.

KickStart’ın stratejisi, karlı, uygun teknolojilerin tanıtılması ile 3-6 ay
yatırımı geri kazanılabilecek sermaye yatırımlarının yapılabileceği,
KickStart, yeni düşük maliyetli teknolojileri geliştirerek içinde
ölçekli sanayileri belirlemektir. Bir kez tanımlandığında, araştırma
ve teşvik ederek yeni iş ve istihdam olanakları yaratır. küçük
katı kriterleri karşılayan bir ürün tasarımı için çalışır. Karşılanabilir,
Bu teknolojiler, yerel girişimciler tarafından satın alınır ekibi,
elle
çalıştırılan, enerji-verimli, dayanıklı ve bisiklet veya otobüs ile
ve karlı küçük ölçekli işletmeler kurmak için kullanılır.
taşınması kolay olmalıdır. Bu teknolojinin kurulumu ve kullanımı için
Yüksek bir maliyet-fayda oranına sahip teknolojilerin
minimum düzeyde eğitim alınması, kolayca onarılabilir ve mevcut yerel
belirlenmesi, geliştirilmesi ve pazarlanması ile
malzemelerden imal ediliyor olması gerekir. KickStart, büyük ölçekli
KickStart, girişimci yoksulun, önemli ölçüde gelir
üretim için, ekipmanın seri üretimi araçlarını tasarlar ve yerel üreticileri
seviyelerini artırarak ve onlara istihdam oluşturarak,
eğitir. Yoksul girişimciler için, yenilikçi teknikleri kullanarak ve yerel
piyasa ekonomisinde etkin bir rol oynamalarını sağlar. perakende
mağazaları aracılığıyla satarak, üreticilerden ve pazarlardan
ürün satın alır.
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Centre for Mass Education
in Science (CMES)
1978’de
Bangladesh’de kuruldu
www.cmes-bd.org

BRAC
1971’de
Bangladesh’ de kuruldu
(Headquarters)
www.brac.net,

Bhartiya Samruddhi
Investments
& Consulting Services
(BASIX)
1996’da Hindistan’da
kuruldu
www.basixindia.com

Beijing Cultural
DevelopmentbCenter
for Rural Women
1993’de Çin’de kuruldu
www.nongjianv.org

Barefoot College
1972’de Hindistan’da
kuruldu
www.barefootcollege.org

Association of Craft Producers
(ACP)
1984’de Nepal’de
kuruldu
www.acp.org.np

Bangladesh

Bangladesh,
Afghanistan

Hindistan

Kırsal Çin

Hindistan

Nepal

Kırsal Kalkınma,
Mikrokredi

Kadın, Eğitim

Su, Teknoloji, Kırsal
Kalkınma, Enerji

Ticaret, İşletme
Geliştirme

Kırsal yoksul için kritik bir fırsatlar kütlesini teşvik
etmek ve uygun bir iş alanı için kredi sağlayarak ticari
finansmanı çekmektir.

Kadınların güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğü
vizyonunu gerçekleştirmek için, Wu Qing, uğraşmıştır.

Melez kar amaçsız
Gençlik, Eğitim

CMES, ekonomik açıdan uygun yaşam becerileri vurgusu ile temel bir
CMES müfredatı gençlik odaklı bir yaşam sunuyor
müfredat birleştirir sabun ve mum yapımı, bilgisayar ve mekanik gibi
teknolojik beceri geliştirme ile, iş dünyası ile öğrenme konularda. Üretilen mallar, hem bir gelir kaynağı ve hem de öğrenciler için
yolu ile dünyaya entegre.
ekonomik bir teşvik sağlama bağlamında
okulda kalmak için pazarlar.

BRAC Kullanıcı müşterileri programları izlemek ve değerlendirmek,
kendileri gibi sistematik bir araştırma ve geliştirme çalışmaları ve gruplar
farklı hedef pazarlara segmentlere ve farklı müşteri grupları için özel
programlar tasarımı gibi işlerle uğraşır. Bunu yaparken, BRAC ileriye ve
geriye doğru, yoksullar için ekonomik fırsatları artırmak için gerekli pazar
bağlantıların tespit eder. Örneğin, BRAC yoksul kadınlara inek sağma
yetiştirme imkanı yoksa, inek ırkı (geri link) gelişmiş ve modern bir süt
tesisi (ileri link) kurarak yardımcı olur.

BASIX, farklı müşteri grupları için borç verme teknikleri ve dağıtım
kanalları ve müşterileri için teknik yardım ve destek hizmetleri düzenler.
BASIX borçluları tarafından üretilen mallar için piyasa bağlantıları
sağlamak amacıyla diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Bu, çok sayıda
işlemleri yapmak ve yoksul borçlular hizmet için elde tutulan cihazlar
kullanarak franchising ajanlar gibi yenilikçi dağıtım kanalları, destek için
Bilgi-işlem uygulamaları kullanır.
BASIX farklı müşteri grupları için, borç verme teknikleri ve dağıtım
kanalları ve müşterileri için teknik yardım ve destek hizmetleri düzenler.
BASIX borçlulara tarafından üretilen mallar için piyasa bağlantıları
sağlamak için diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Bu işlemlerin çok
sayıda agresif süreci ve yoksul borçlular hizmet için elde tutulan cihazlar
kullanarak franchising ajanlar gibi yenilikçi dağıtım kanalları, destek, IT
uygulamaları kullanır.

Merkez, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ve kız çocuklarının ekonomik
ve siyasi bağımsızlığı için beceriler öğrenildiği bir yerdir.

ACP, düşük gelirli, ağırlıklı olarak kadın, el sanatları üreticileri için tasarım,
Bir gelir kaynağı olarak geleneksel el sanatları
pazarlama, yönetim ve teknik hizmetler sağlamaya adamıştır. Ürün
hakkında yeni bir şey yoktur ve hemen hemen bütün pazarlama ve satış sorumlusu, ACP geniş bir yelpazede tüketiciler arasında
ülkelerde yaygındır. Bununla birlikte, ACP’nin yerel
araştırma yaparak uluslararası pazardaki moda trendlerini anlamak
üreticileri ile çalışma modeli, köşe taşıdır ve başarısının
istiyor. Ölçek indirimleri elde etmek ve kalite standartları sağlamak
nedenidir.
amacıyla, ACP kaynak sağlama da dahil olmak üzere pek çok idari görevleri
üstlenmektedir.
Barefoot College yoksul, kırsal işsiz ve örgün eğitimini
bitiremeyen ve köyünü, okulu bırakmış biri olarak
dönen iş sahibi olamayacak gençliği tanımlar. Bu
Barefoot College, adem-i merkeziyetçi ve hiyerarşik olmayan bir şekilde
pek çok “yalınayak” şahsiyet doktorluk, öğretmenlik,
çalışan, College’in parçası olan civar köylerden gelen köy sakinleri aynı
mühendislik, mimarlık, tasarımcılık, metal işçiliği, IT
modeli takip etmektedir: köyün toplumsal konuların ele alındığı ve bu
uzmanlığı ve iletişimci olmak için eğitilirler. Yenilik,
konuda kararların verildiği bir konseyi vardır.
güven artırıcı, basit ve gayri resmi yöntem içinde
yatmaktadır.

Dünyanın en büyüğü, 5 milyon mikrokredi kullanıcısı
Hem kar amaçlı hem
Kadınlar, Kırsal
ve Dünyada en yaygın olarak çalışılan sivil toplum
de kar amaçsız melez Kalkınma, Mikrofinans, var
biridir. BRAC öz-örgütlenme yoluyla
organizasyonların Sağlık, Eğitim, Kültür / El kuruluşlarından
kendi
yaşamını iyileştirmek için, yoksulların gizli
bileşimidir
Sanatları
kapasitesini harekete geçirir.

Melez Kar Amacı
Güden (Finans
Kuruluşu)

Kaldıraçlı işlem- Kar
Amacı Gütmeyen

Melez Kar Amacı
Gütmeyen

Melez Kar Amacı
Güden
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Gram Vikas
1979’de Hindistanda kuruldu
www.gramvikas.org

Fair Trade Company (FTCo);
People Tree
1991’de Japan’ya da kuruldu
Japan (Headquarters) and
United Kingdom
www.ptree.co.uk

Duck Revolution
1989’de Japan’yada kuruldu

Development Alternatives
1983’de Hindistan’da
kuruldu
www.devalt.org

Child Helpline International
(CHI);
Child Savings International (CSI)
1995’de(CHI), 2005 (CSI)
Hindistan’da kuruldu
www.
childhelplineinternational.org
www.childsavingsinternational.
org
Comprehensive Rural Health
Project (CRHP)
1970’de Hindistan’da
kuruldu
www.jamkhed.org

Hindistand

Asia, Africa, Latin
America

Güney Doğu Asya

Hindistan

Hindistana

Global

Kar amaçsız melez

Kar amaçlı melez

Kurumsallık
oluşturulmamış.
Kaldıraçlı ağlar
üzerinden çalışır.

Kar amaçlı melez

Kaldıraçlı Kar amaçsız

Kaldıraçlı Kar amaçsız

Takao Furuno, entegre, sürdürülebilir bir organik
pirinç ve ördek yetiştiriciliği sistemi oluşturmuş ve
yaymıştır. Bu yöntem verimi önemli ölçüde artırır ve
çoğaltılmıştır

Furuno ördek pirinç sistemi, yıllarca süren deneme ve hata düzeltmeleri
sonucu doğal bir simbiyotik ilişki ve sürekli bir çalışmanın ürünüdür. Buna
ek olarak, Furuno başarıyla şu anda Japonya ve diğer ülkelerde geleneksel
olarak yetiştirilen pirinç üzerinden % 20-30 primle satışa sunmuştur.

Kırsal Bölge Sağlığı Projesi (CRHP), kırsal yoksul
Voleybol oyunları aracılığı ile tüm grupları davet ederek köyü kalkınma ile
bir toplum tabanlı sağlık programı, Hindistan’ın
ilgili tartışmalar için buluşma mekanları yaptılar. Bu tartışmalar, yetersiz
Maharashtra eyaletinde 300 köyde, 250.000 kişiyi
içme suyu ve kötü sağlık gibi sorunları çözmek için çalışan çiftçi kulüpleri
Kapsayan ev hizmeti ile olağanüstü sağlık ve sosyal
oluşumuna yol açtı.
gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.
Kalkınma Alternatifleri (DA) son yirmi yıl için her
zaman yeni bir teknoloji ya da başka yöntemi yolu ile DA stratejisi ticari açıdan alternatif teknolojiler geliştirmek ve sunmaktır.
iki amacı birleştirmiştir: yenileyici çevreyi oluşturmaya DA
Birinci DA, TARA ve İnsanlardan oluşan üç kuruluştan oluşacaktır.
ve yoksullara yönelik gelir adaleti: Başarıları arasında, DA,Grubu
çevresel sistemler, teknolojiler ve kurumlar üzerinde odaklanarak, kar
çatı sistemleri, sıkıştırılmış toprak bloklar, ateş
amacı
gütmeyen
bir tasarım ve araştırma koludur. Bu tasarımlar TARA’nın
tuğlaları, geri dönüşümlü kağıt, dokumacılık tekstil,
DESI Güç, TARAhaat ve TARA Yapı Merkezleri gibi birçok yan şirketleri
pişirme soba, briketleme presleri ve biyokütle tabanlı
ticarerileştirirler
elektrik gibi kırsal pazarlar için standardize edilmiş ve
uygun fiyatlı ürünler üreten makineler.

Bir bilgi ve yetenek hedefleri belirlemek ve daha iyi bir
yaşama doğru imkanlar sunmayı amaçlamaktadır. Şu
mevcut çocuk koruma kaynaklarını optimize etmede,
anda “Çocuk Tasarruf International” olarak adlandırılan Childline, toplumun
çağrı göndermede, akıllı bir santral gibi davranır.
bu girişim Hindistan’da, son dört yıl içinde 70.000 ‘den
fazla çocuğa yardımcı olmuştur.

FTCo Japonya da tüketici bilinçlendirmede ve güçlü
bir adil ticaret hareketini inşa etmede önemli bir rol
Adil Ticaret, Çevre
oynamıştır. Japonya genelinde 500’den fazla dükkan Adil Ticaret üreticileri yerel pazarlara göre ortalama% 30 daha yüksek gelir
FTCo ürünleri taşır. Ek birim olarak People Tree, İngiliz
elde edebilir.
ve Japon pazarları için bir Adil Ticaret moda perakende
konsepti geliştiriyor.
Kendilerini geniş sosyal ve sağlık sorunlarını çözmek
amacı ile organize etmişlerdir. Gram Vikas, her
Gram Vikas bir “köy sermayesi”oluşturmaya yönlendirerek ödeme
programlarına katılımını talep etmekte ve
Su, Sanitasyon, Kırsal yetişkinden
güçlerine dayanarak tüm ailelere nakdi ve ayni katkılar verebilecek bir
kendi
üyelerini
köylerin
kaynaklarını
geliştirmek
için
Kalkınma, Sağlık, Eğitim köy altyapı ve sanitasyon için köylüleri teşvik etmek
fon oluşturmak ve yönetmek için köylüler ile birlikte çalışır. Birkere Fon
kurulursa, kuruluş, ek kaynak katkı veya belirli projeler için yumuşak
için çağırmaktadır. Bu süreç, vatandaşlık hakları ve
krediler sağlar.
görevlerini ve daha etkili bir siyasi seferberlik bilincine
yol açmıştır.

Kırsal Kalkınma, Çevre,
Tarım

Teknolojisi, Kırsal
Kalkınma, Kurumsal
Gelişim, Su, Çevre,
enerji

Kırsal Kalkınma, Kadın,
Sağlık

Gençlik, İnsan Hakları,
Ekonomik ve Sosyal
Eşitlik, İletişim / Medya
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Self-Employed Women’s
Association (SEWA)
1972’de Hindistanda kuruludu
www.sewa.org

Population and Community
Development Association (PDA)
1974’de
Thailand’da kuruldu
www.pda.or.th

Phulki
1991’de
Bangladesh’de kuruldu
www.phulki.org

Narayana Hrudayalaya Institute
of Medical Sciences
2001’de Hindistanda kuruldu
India
www.hrudayalaya.com

Kashf Foundation
1996 Haziranında
Pakistan da kuruldu
www.kashf.com

Hagar
1994’de
Cambodia kurulmuştur
www.hagarproject.org

Hindistan

Thailand

Bangladesh

Hindistan

Pakistan

Cambodia

Melez Kar Amaçsız

Kar için melez ve-Kar
Amacı Gütmeyen
Kuruluşlar birleştirir

Kar amaçsız melez

Melez Kar amaçlı

kar amaçsız melez
(Finans Kurumu)

Kar ve Hibrid Kar
Amacı Gütmeyen
Organizasyon
Kaldıraçlı birleştirir.

PDA, şimdi ülkenin en büyük ve en çeşitli sivil toplum
örgütüdür. PDA ilk adım olarak sürdürülemez nüfus
artışına odaklanarak gelişimi ve kaynaklarını serbest
bırakmakla başladı. Köylerde ve mahallelerde oral
kontraseptif (prezervatif) dağıtmak için tıbçı olmayan
personel kullanan ilk kuruluş oldu.

Serbest Çalışan Kadınlar Derneği (SEWA), büyük, kayıt
dışı ekonomilere sahip ülkelerdeki yoksul, serbest
Kadınlar, Kırsal
meslek sahibi kadınlara kapsamlı destek sağlamak
Kalkınma, Mikrofinans, için küresel bir standart oluşturmaya çalışır. Pazarlık
Çalışma Koşulları, Kültür gücü, ekonomik fırsatlar, sağlık güvenlik, hukuki temsil
/ El Sanatları,
ve Hintli kadınların örgütsel yeteneklerini artırmak
İletişim / Medya
için çabalarını otuz yılda geliştirerek binlerce insanın
hayatında dramatik iyileştirmelere sebep olmuş ve
dünya çapında benzer girişimleri etkilemiştir.

Mikrofinans, Sağlık,
Çevre, HIV / AIDS, Kırsal
Kalkınma

Hacer başlangıçta kadınlar için bir sığınak olarak
başladı ve savunmasız anneler ve çocuklar arasında
yoksulluk döngüsünü kırmak için, sosyal ve pazar
odaklı girişimler etkileyici bir dizi çözümler sunan
bir organizasyon haline geldi. Kamboçya’nın kırsal
alanlarında, gelişmekte olan dünyanın geri kalanında
İşletme Geliştirme, Kadın olduğu gibi, giderek artan sayıda kadın ve çocukların
daha iyi bir yaşam arayışı içinde şehre göç vardır. Bunu
yaparken, kırsal yaşam tarzlı kent yoksulları oluşmakta
ki yoksulluk ve aile içi şiddet kıt kanaat ancak yeten
geçim düzeyi ile genellikle karakterize edilmektedir.
Başarılı bir yeniden bütünleşme sağlamak için
kadınlara iyi bir yaşam şansı verilir
Bugün, Keşf sadece Pakistan’ın değil aynı zamanda
dünyanın en hızlı büyüyen mikrofinans kurumlarından
biridir. Son dört yılda sansasyonel bir % 100 geri
dönüşüm oranına sahiptir. Keşf sadece sekiz yıllık
Mikrofinans, Kadın,
operasyonel hayatında sonra öz-sürdürülebilirlik
Sağlık Sigortası
finansal yapısına ulaşmıştır. Ayrıca, tasarruf ve sigorta
gibi kredileri sunan bir finansal hizmetler yaklaşımını
teşvik etmekle, Pakistan’da uygulanan ilk mikrofinans
programıdır. Kent yoksullarına, ülke de sigorta sunan
tek kurumdur.
Önde gelen bir kardiyolog olarak Dr Shetty, ekonomik
durum ya da coğrafi konumu ne olursa olsun, herkes
için gelişmiş sağlık hizmetlerini kullanılabilir hale
Sağlık
getirmeye çalışmaktadır. Bu hastaneler ağı, dünyanın
en büyüklerinden biri olarak, bir günde 32 kalp
ameliyatının gerçekleştirir.
Phulki, Bangladeş de fabrikalarda, işletmelerde
ve devlet dairelerinde istihdam edilen kadınların
çocukları için yüksek kalitede bir toplum temelli
İşçi Koşulları, Kadın
gündüz bakım evine öncülük etmiştir. İşverenler
eğer isterlerse, gündüz bakım merkezleri yönetimi
konusunda eğitim ile bakım merkezini birbirinden
bağımsız olarak çalıştırabilmenizi sağlar.

SEWA üyeleri pazar bağlantılarını ve onların pazarlık konumunu
güçlendirmek için çeşitli kooperatifler ve üretici grupları oluşturdu.

PDA, köylüleri toplum liderleri olarak eğitir ve bunları sadece yararlanıcı
olarak değil, aynı zamanda planlamacılar, yöneticiler ve liderler olarak
eğitir ve, böylece de geniş köylü katılımı ile taban büyüme doğurmuştur.

Phulki stratejisi, her iki yönde de çalışır. Bu lobiler ve savunucuları
uluslararası satın alma şirketleri ile tam uyumlu olması için çocuk bakım
merkezlerinide eklemeniz gerekir.

Operasyonun ilk gününden itibaren, NH, ödeme gücü olmayan hastaları
dahi geri çevirmemektedir. Bu misyon, dikkatli bir planlama ve iç mali
kontrolleri gerektirmekte ve bu amaç için finans departmanı tüm gelir
ve maliyetleri hesaplamak için benzersiz bir günlük muhasebe sistemi
kullanmaktadır.

Mucize anlamında olan Kashf kadınların, kadınlar tarafından ekonomik
değişimine odaklamaktadır. Kaza durumunda her Keşf üyesi genel bir
kredi elde etmek için o üyeyi kapsayacak şekilde mütevazı bir kerelik
sigorta ücreti ödemek zorundadır. Bu yenilikçi sigortasına % 100 kredi
kurtarmada dahildir.

Önleme, Rehabilitasyon ve Yeniden Entegrasyonla Hacer entegre üç
boyutlu bir yaklaşımla katkıda bulunur. Her biri çeşitli projelerden ve
işletmelerden oluşur. Hacer Shelter bağımsız ve üretken bireyler olarak
topluma geri dönmek ve böylece savunmasız kadınlar ve çocukları,
hayatlarını dönüştürmekte yardımcı olur.
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Acta Vista
2002’de
France’da kuruldu

Easy Being Green (EBG)
2004’de
Australia’da kuruldu
www.easybeinggreen.net

CAMBIA; BiOS Initiative
(Biological Innovation for Open
Society)
1992
Australia’da kuruldu
(Headquarters)
www.cambia.org - www.
bios.net

World Toilet Organization (WTO)
2001’de
Singapore’da kurulmuştur
(Headquarters)
www.worldtoilet.org

Waste Concern
1995’de
Bangladesh’de kuruldu
(Headquarters)
www.wasteconcern.org

Society for the Promotion of
Area Resource Centres (SPARC)
1984’de Hindistanda kuruldu
www.sparcindia.org

France

Australia

Global

Global

Bangladesh,
Vietnam, Sri Lanka

Hindistan

Kar amaçsız melez

Kar amaçlı melez

Kar amaçsız melez

Kaldıraçlı Kar Maçlı

Melez Kar Amaçsız

Melez Kar Amaçsız

İş verme

Çevre, Enerji Tüketimi

Tarım, Teknoloji

Sağlık ve sağlık
önlemleri

Çevre, Teknoloji,
Atık Yönetimi, İklim
Değişikliği

Girişimci gelişimi

Acta Vista kronik işsizlik için farklı bir yol öneriyor.
Izolasyonlu alanda iş eğitimine odaklanmak yerine,
belirli bir meslekte beceri geliştirme - restorasyon
ve kültürel miras için Fransızlar arasında saygı,
tarihi anıtlar, kamu parklar ve bahçeler bakımlarıbağlantısını oluşturur.

İlk küresel odaklı çevresel hizmet şirketidir. Tüketici
agregasyonunun güç haline getirmek için aileler
ve bireyleri, çevre verimliliği ve yeşil enerji, kurşun
etkinleştirmek gibi konularda etkin kılmaya çalışır.

BIOS girişimicilerin gıda, tarım, halk sağlığı, sanayi
ve çevre, yerel ya da küresel zorlukların üstesinden
gelmek için dünya çapında yenilikçileri katalize ederek
bu yenilik sorunları kendileri ile ilgisi kar odaklı
olmadan sağlanmasını hedefliyor.

Bir kaynak olarak atık kavramının tanıtılması ve
organik atık pazarlama yönünü vurgulanması yolu
ile, Bangladeş’te Atık endişesi birçok sektör arasında
bir zincir reaksiyonu neden oldu. Toplumla birlikte
katılımcı çalışmayla, evden eve toplama ile ve daha
sonra organik gübre haline getirilmek için toplum
tabanlı kompost tesislerin oluştuğu katı atık toplama
sonucu organik gübreye dönüşür.
“umumi tuvalet” sırıtıyor ifadesi ile yapılan şakalar ile
genel tuvaletlerin kullanılamıyor olmasını vurgular.
Jack, DTÖ (Dünya Tuvalet Örgütü) küresel bir ağ ve
hizmet platformu kurarak bu grupların birbirlerinden
öğrenme ve kaldıraç olarakta medya ve kurumları
yönlendirmekle sağlık koruma ve halk sağlığı
politikalarını desteklemeye çalışmaktadır

MM, kadın destek ve eğitim kolektifleri ile kadınların
yerel topluluk karar verme süreçlerine dahil olmasını
garanti eder ve kadınların hayatlarıyla ilgili yerel ve
daha büyük sorunlara ve tartışmalar katılmalarında
yardımcı olur. Aynı zamanda kredi verme
sorumluluğunuda üstlenir

EBG başarı anahtarı yeşilci olmak için tüketicilerden herhangi bir ek ücret
istemez. EBG ücretsiz İklim Değişikliği Başlangıç Paketlerini bir milyon kişi
sağlayarak, Yenilikçi bir karbon ticareti girişimi sağlar. Her pakette, 6 enerji
tasarruflu ampuller ve düşük su kullanımlı duş başlığı vardır. Ürünler on
yıllık ömürleri boyunca, tek başına bir ailenin emisyon tüketiminde 7 tona
yakın karbon azaltmakdır. EBG tüketicilere ücretsiz bu paketi verir ancak
imza karşılığı olarak malzemeleri kullanma sözü alır ve kaynaklardan
üretilen karbon üzerine anlaşırlar. EBG böylece daha sonra, kendi
emisyonlarını dengelemeye ihtiyaç duyan ve ceza ödemek istemeyen
işletmelere bu tüketiciler tarafından kazanılan karbon kredisi satmaktadır.
Akıl hocaları ve antrenörlerle birlikte çırak olarak çalışmak, belki de ilk
kez, bir amaç duygusu hisseden kişiler için çok faydalıdır. Ayrıca Acta
Vista, daha sonra çok özel uzmanlık isteyen işler içinde piyasadaki yüksek
taleplere yanıt vermek için ek becerileri eğitir. Bu strateji ile, Acta Vista,
sahip oldukları iş pozisyonları için eğitilmiş işçiler ile bunlara ihtiyaç duyan
şirketlere zaman ve para tasarrufu sağlamış olur.

BIOS, adem-i merkeziyetçilik temelinde, fikri mülkiyet bilişimi ve analizi,
inovasyon sisteminin yapısal reform ve kooperatif açık erişim teknolojisi
geliştirme faaliyetlerini birleştirerek, kooperatifçilikle yeniliği teşvik eder.

Dünya Tuvalet Örgütü bir hizmet platformu ve bir ağ olarak kuruldu ve
her hangi bir idari bir yapıya da sahip değildir. DTÖ ücretsiz bir servis
platformudur. Son olarak, DTÖ, ekolojik ve sürdürülebilir sanitasyon bilgi
eksikliğini ele alarak Singapore Polytechnicle birlikte çalışarak, üç ders
sunar Tuvalet Mimari Tasarımı, WC Uzmanı Temizleyicileri eğitimi ve
Ekolojik Sanitasyon eğitimi

Bu amaçla, Waste Concern üçlü bir ortaklık oluşturmak için bir aracı olarak
çalışmakta ve kamu kurumları, özel sektör ve topluluklar ile ortaklıklar
oluşturmuştur.

SPARC yardımcı toplumsal grupların çabalarını destekler, alan ve kaynak
merkezleri oluşturur ve izole topluluklar bu süreçlere birlikte katılmak için
yardım eder. Bu toplulukların kendi çabalarını hangi kaynak (bilgi, eğitim,
ağ, savunuculuk) olursa olsun güçlendirir ki yoksulların bu örgütlerin
içinde, kadınlar için, değişim sürecine ana katılımcı olarak katılmak için
net ve tanımlı bir alan vardır. SPARC da yoksul ve yoksulların sorunlarını
tespitte, katılımcı araştırma yoluyla bir bilgi tabanı oluşturmak için
çalışıyor.
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The Homeless World Cup
2002’de
Scotland’da kuruldu
(Headquarters)
www.streetsoccer.org
www.newconsumer.org
www.street-papers.org

Freeplay Energy
Freeplay Foundation
1994 ve 1999’da
United Kingdom’da kuruldu
(Headquarters)
www.freeplayenergy.com
www.freeplayfoundation.org

Elbrus Recreation and
Health Center 1989’da
Ukraine’da kuruldu
http://elbrus.zt.ukrtel.net

Centre For Citizenship
Education (CCE) (Centrum
Edukacji Obywatelskiej)
1994’de Poland’da kuruldu
www.ceo.org.pl

Bily kruh bezpeci (BKB)
(White Circle of Safety)
1991’de Czech Republic’de
kurulmuştur
www.bkb.cz
Bosnian Handicrafts
1995’de Bosnia and
Herzegovina’da kurulmuştur
www.bhcrafts.org

Barka Foundation for
Mutual Help
1989’da
Poland’da kuruldu
www.barka.org.pl

Global

Global

Ukraine

Kar amaçlı Kaldıraçsız

Kar için Hibrid ve-Kar
Amacı Gütmeyen
Kuruluşlar birleştirir

Kaldıraçlı kar amaçsız

Kar amaçsız melez

Kar amaçsız melez

Bosnia and
Herzegovina

Poland

Kaldıraçlı kar amaçsız

Kar amaçsız melez

Czech Republic

Poland

Suç kurbanları için gönüllü tabanlı bir destek ağıdır.
BKB, Çek Cumhuriyeti suç mağdurlarının bireysel ihtiyaçlarına göre
psikolojik danışmanlık, hukuki yardım ve farklı
özelleştirilmiş destekler verir. Bu suç davranışlarının kurbanları sonra yasal
kurumlar ile ilgili yardım gibi özel hizmet vermektedir.
ve kişisel seçenekleri hakkında bilgilendirilirler

Kadınlar, Kırsal
Kalkınma, Kültür / El
Sanatları

Bosnadaki savaş nedeniyle yerlerinden edilen kadın
mültecileri, Bosna El Sanatlarında eğitirler, istihdam,
modern bir üretim ve perakende imkanı sağlarlar

Bosnalı aşırı travma ve sıkıntı yaşamış kadınların sağladığı El Sanatları,
kendi kültürlerini, gelenekleriyle beslenir ve mali imkan sağlarlar.Kadınlar
nakış, örgü, tığ ve becerileri öğrenir ve ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlara
satılır.
Vatandaşlık Eğitimi (CCE) Merkezi Polonya geneli
CCE, yerel hükümet yetkilileri, okul yöneticileri ve öğrencilerin okullarda
için, sivil katılımı teşvik ve katılımcı demokrasinin
öğretilenlerin kalite ve uygunluğunu hakkında ve bunları geliştirme
Eğitim
güçlendirilmesinde, yerel yetkilileri, okul yöneticileri,
adına açık bir diyalogu teşvik eder. Uygun malzemeleri sağlayarak CCE
öğretmenler, veliler ve öğrenciler sivil eğitim
öğretmenlere, aktif öğretim yöntemlerini öğretmektedir. Yerel yetkililerin
programları, eğitim politikaları ve değerlendirmeyi
desteğini kazanmak için, öğretmenler, öğrencilerinde katıldığı, yeni
kolaylaştırmaya çalışmaktadır.
öğretim yöntemlerinin etkilerini gösterir etkinlikler geliştirir.
Bilimsel ve teknik testlerinin yanı sıra klinik ve klinik öncesi
İnsan vücudunun iç rezervlerinin dayalı farmakoterapi, Ekipmanların
muayene yöntemi, araştırmalar Ukrayna ve Rusya Bilimler Akademileri
alternatif, sağlık bozuklukları düzeltmek için bir
tarafından,
sağlık merkezleri, ve hastaneler, araştırma enstitüleri
temelde yeni bir yöntem geliştirilmesine açıkça ihtiyaç tarafından gerçekleştirildi.
Sağlık
Hyperoxic Aralığı Normobaric Hipoksik Terapi
vardır. Belirli koşullar altında insan vücudunun etkin Merkezi, öncelikle Çernobil felaketinden
muzdarip çocukların, düşük gelirli
olması için birçok telafi rezerv ve güvenlik sistemleri
ve
engelli
insanların
tedavisini
sağlar. Buna ek olarak, Merkez Günde
vardır.
ortalama 120-150 çocuğun tedavisinde bulunmaktadır.
Freeplay Enerji, radyolar, el fenerleri, su temizleyicileri,
cep telefonu şarj cihazları, tıbbi aletler ve tek başına
Freeplay Enerjinin temel amacı, herkes için enerjiye erişim sağlamaktır.
güç jeneratörleri için kullanılan güneş enerjisi ile
Freeplay teknolojisi dünyaya getirebileceği faydaları en üst düzeye
birleşince, patentli rüzgar teknolojisini geliştirdi.
çıkarmak için çalışmakta, vakıflarıyla da ödüller vermekte, kalkınma
Sonuç olarak, Freeplay Enerji, halk sağlığına dönük
ajansları ile çalışarak kendi projelerini uygulayarak sosyal gündemini
Teknoloji
yaklaşımlarla, eğitim ve gelir getirici çalışmaları
de ileriye taşırlar. Vakıflarının yardımı ile kurulan yerel ortaklıklar uygun
dolayısıyla da yoksulluğun azaltılmasına katkıda
içerikli yayınlar yaparlar. Freeplay Enerji Plc, faaliyetlerini, patentli bir
bulunmak ve yaşam kalitesini geliştirmeye yardımcı
teknoloji ve vakfın aktif sponsorluğu ile sosyal sorumluluk katkı yaptığı
olmak amacıyla, fakir ve kırsal toplulukların
sağlanmasında liderlik rolünü gerçekleştirir.
hedefleyerek potansiyel etkiyi artmıştır.
Evsizler Dünya Kupası sporun pozitif yanını dünyaya sunmuştur. Giderek
daha çok sayıda evsiz insanların durumunu iyileştirmek ve kendi
Evsiz & Konut, Tüketici
Mel Young, dünyada yoksul evsizlerin sokak futbol
çabalarıyla hayatlarını dönüştürmek için olanak sağlayan bir platform
Bilinci, İletişim / Medya
ekiplerini birleştirerek, yıllık Evsizler Dünya Kupası
sağlamak için çaba göstermektedirler. Aidiyet duygusu, bir takımda
turnuvası kurdu.
çalışma şevki, hayata dair sağlık odaklı bir tutum kazanmak süreci,
özgüven kazanma ve eğlenceli bireysellik, kalıcı bir değişime sebep verme
öğrenme.

Suç Mağdurları, İnsan
Hakları

Acil ihtiyaçları karşılamakla işe başlar, gıda ve barınma gibi ve kişisel
gelişim ve yeniden entegrasyonla destekler. Güven Barka’nın çalışmasını
Sadowskis Barka’yı kurarak (yani “cankurtaran”),
sağlayan kritik bir unsurdur. Topluluk üyeleri, kendi eylemlerinin
psikolojik sorunları olan ve toplum dışında olan evsiz
kabullenir ve geçmişlerini saklamadan kişisel zorlukların
Evsiz ve Konut edindirme kişileri topluma eklemleyerek ihtiyaçlarını karşılayarak, sorumluluğunu
üstesinden
birbirlerini destekleyerek çıkar. Barka dört tamamlayıcı
onlara derin bir aidiyet duygusu sağlar.
programla işletmektedir: Topluluk oluşturma, bir sosyo-eğitim programı,
işyerleri yaratılması ve sosyal kooperatifler ve erişilebilir konut
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The Way Home
Founded in 1996
Ukraine
www.wayhome.org.ua

San Patrignano Community
1978’de
Italy’da kuruldu
www.sanpatrignano.org

Riders for Health
1988’de
United Kingdom’da kuruldu
(Headquarters)
www.riders.org

Network of Mother Centers
2001’de
Czech Republic’de kuruldu
www.materskacentra.cz
Off Road Kids Foundation
1993’de
Germany’da kurulmuştur
www.offroadkids.de

La Fageda
1982’de
Spain’de kuruldu
www.lafageda.com

Job Factory
2000’de
Switzerland’da kuruldu
www.jobfactory.ch

Ukraine

Italy

kar amaçsız melez

kar amaçsız melez

Kar amaçsız melez

Kaldıraçlı kar amaçsız

Germany

Zimbabwe, Nigeria,
Gambia

Kaldıraçlı kar amaçsız

Kar amaçlı Melez

Kar amaçlı melez

Czech Republic

Spain

Switzerland

Küçük çocuklu kadınların mesleki oryantasyonla
kendine güven kazandırmak. Burs, ve eğitim sağlar.

Cristóbal Colón hedef nüfus grubuna verilen
alışılmamış mekanizmasını kullanarak, akıl hastalığı
olan bireylerinin onurunu güçlendirmek ve anlam
düzeylerini yükseltmek için La Fageda yarattı.

Amaç gençlerin refah programlarına dahil olma
damgalanmasını mümkünse önlemek.

Anne Merkezleri, anneler ve çocukların boş zamanlarını nasıl
kullanilaçağını öğrenmek için uygun bir yerdir. Merkezler azınlıklar,
mülteciler ve engellilere de açıktır.

Gençlik, Eğitim

Çocuklar evden uzaklara, genellikle hafta sonu trenle Terk edilmiş çocuklar: “Yol Çocuk”ları toplumun en savunmasız üyeleridir
kaçarlar. “Yol Çocuk”larına kapalı cadde üzerinde gıda ve bazı suçlara karşı uyuşturucu ve fuhuşa karşı koruma sağlar. “Yol Çocuk”
ve barınak sağlamaz, ama sokaklardaki ilgili gençlik
çalışanları çoçuklara okulu bitirmek ve eğitim olanakları sağlayarak
için bakış açıları geliştirmeye çalışır.
çocuklar ve gençler için yeni perspektifler sunmaktadır.
Sağlık
Riders Ulaştırma Kaynak Yönetim entegre Sistemi tanıtıldı ki,
Bir uçakla dünyanın herhangi bir yerine ulaşmak bir
günlük bakım prosedürleri ve önleyici bakım sürüş eğitimi becerilerini
kaç saat sürebilir, ama, gelişmekte olan ülkelerde daha içermektedir.
Sağlık
RfH yerel kapasitenin geliştirilmesi için araçları yönetmek ve
çok kırsal alanlara ulaşmak için daha uzun süre ve
büyük önem vermektedir. Sonuç olarak, RfH beş yıl veya daha
zorluklar olabilir. Birçok gelişme çabaları başarısız olur, korumaya
uzun süredir sıfır arıza oranı ile en zorlu koşullarda araç filoları faaliyet
çünkü dağıtım ihmal edilen önemli bir bileşendir.
yapabiliyor.
1978 yılında, 20 gönüllü Vincenzo Muccioli’ye yardımcı oldu ve San
Patrignano topluluğunu oluşturdu. Bugün, 350 ücretli eğitimci (çoğu
San Patrignano, dünyanın en büyük uyuşturucu
eski uyuşturucu bağımlılarından) ve 140 gönüllü ile rehabilitasyon
rehabilitasyon
merkezidir
ve
toplulukların
uyuşturucu
yoluyla
önünü açmak, desteklemek, toplum içinde gençler ile paylaşmak
İlaç Rehabilitasyon,
bağımlılığı sorunları ile uğraşmakta ve genç erkek
için varlar. Ek 200 profesyonel ve danışmanla, birçok faaliyetleri San
Sağlık, Girişimci
ve kadınlara tamamen ücretsizdir. Burada, iş eğitimi Patrignano yürütür ki diğer insanların sorunları için kapılarını açtı. Toplum
geliştirme
verilerek, anlam ve haysiyet duygusu ile rehabilite
içindeki herkes, kendi sınırlarını test bilinçlerini artırmak ve uyuşturucu
edilen kişiler kurulmuş işletmelerle çeşitli gelir
bağımlılığı tedavi edildi büyüme yolunu yeniden başlattı. Kurucu ilkeleri
kazanırlar.
Öz saygı ve başkalarına saygı, sorumluluk ruhu. 2500 kişilik Ana yemek
salonu ile bir aile ortamı sağlar; topluluk, gıdanın % 80nini kendisi üretir.
Pazarlama San Patrignano’un temel hedeflerinden biridir.
Sergey Kostin organizasyonu, The Way Home, devletin
Kostin, toplumun sosyal savunmasız tabakalarından beslenen hazır ve
tanımayı reddettiği kişileri görünür kılmaya çalışır.
yetenekli, bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek için bir sistem
Merkezi, yenilikçi sosyal stratejiler uygulayarak daha
yarattı. Bu yeniden sosyalleşmeyi teşvik hizmetleri geniş bir yelpazedeki
Evsiz ve İskan, HIV / AIDS geniş toplum içine katılmasını sağlar ve bu gruplar
risk altındaki popülasyonları hedeflenmektedir. Müşterilerinin temel
geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. The Way
ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlar: yeterli barınma, eğitim ve istihdam
Home, uzun vadeli politika çözümlerini savunmaktadır ve kişisel yaşam sorunları yönetmek için destek olanakları gibi. Ayrıca,
ülkenin hukuk sistemi içinde antika kayıt şartlarını
mesleki eğitim atölyeleri dahil bireyler için geçiş evleri kurdu ve giyim
değiştirmeye çalışır.
üretim atölyelerinde bir pazar marka kurdu ve gelir getirdi.

Eğitim, Sağlık

Kurumsal Geliştirme,
Ruh Sağlığı

Gençlik, işsizlik

Her yıl, iş piyasasında 250 işsiz gence 15 bölümden birinde altı aylık bir
staj imkanı sunar. Her bir bölüm, bir kar merkezi olarak organize edilmiştir.
Kendi ilgi ve yeteneklerine göre, aşağıdaki seçenekler arasında seçim
yaparlar:
_ E-İş: Baskı, Bilgi Teknolojisi, Grafik
_ Manuel İş: mutfak mobilyaları imalatı, Endüstriyel montaj, Gitar imalatı
_ Ofis İş İdaresi, Yönetim ve Kontrol, Emlak
_ Mağaza İş: Pişirme ve restoran olarak hizmet veren İş Fabrikası mağaza
satış, Kuaför
_ Zaman İş: Kat Hizmetleri, Hareketli, Zaman işler piyasa odaklı staj
eşsiz kombinasyonu ve özel eğitim. Beklenen ise gerçekten ne yapmak
istediklerini bulmaları ve istekli olunmasıdır.
La Fageda desteği idari alanlarda, birey için en uygun çalışma türünü
bulmak için birlikte çalışır. İş bir kez başlayınca, bir monitör görevlerini
tanımlar ve eğitir ve aynı zamanda onların performansını takip eder.
Monitörler La Fageda tarafından zihinsel engelli olmayan birisi işe alınır.
Personel son derece profesyonel, ama aynı zamanda hassas olmalı ve
sorumlu olduğu her bireyi yetiştirmeli.

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

47

48

Ciudad Saludable
1989’da
Peru’da kuruldu
www.ciudadsaludable.org

Centro Ginecologico Integral
(CEGIN)
1989’da
Argentina’da kuruldu

Associação Saúde Criança
Renascer
1991’de
Brazil’da kuruldu
www.criancarenascer.org.br

Associação dos Pequenos
Agricultores do Município de
Valente (APAEB) 1980’de
Brazil’da kuruldu
www.apaeb.com.br

Akatu Institute for
Conscious Consumption
2001’de
Brazil’de kuruldu
www.akatu.net
Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC)
1991’de
Mexico’da kuruldu
www.laneta.apc.org/anec/

Abcdespañol
1983’de
Colombia’da kuruldu
www.abcdespanol.com

Peru

Argentina, Bolivia

Brazil

Kar amaçsız melez

Kar amaçlı melez

kar amaçsız melez

Melez kar amaçlı

Kar amaçlı melez

Mexico

Brazil

Kaldıraçlı Kar Amaçlı

Kaldıraçlı kar amaçsız

Brazil

Latin America

Vatandaşları, özellikle Gençleri, tüketim alışkanlıkları ile ilgili doğru
Akatu vatandaşları tüketici olarak günlük seçimlerinin seçimler
yapmaya yönlendirir. Bu hedeflere ulaşmak için, kendi bireysel ve
gücünü kullanarak, büyük ölçekli toplumsal değişim
toplu tüketim gücü ile vatandaşları motive etmek ve harekete geçirmek
için kullanmalarını sağlar.
için Bilinçli Tüketim için Akatu Enstitüsü’nü kurdu.

González abcdespañol metodolojisi birçok ülkede eğitim yetkilileri ile
doğrudan bir çekirdek ekip ile çalışır. Her biri, eğitimli bu insanların hedef
topluluklara öğrendikleri metodolojiyi yayacak sağlam metodolojiler
öğrenirler. Bu şekilde, sistem 3-4 aylık bir sürede matematik öğretimi gibi,
binlerce kişiye öğretecek kapasiteye ulaşırlar.

Ticaret, Kırsal Kalkınma,
Mikrofinans, Tarım

Meksika’da küçük ve orta ölçekli tahıl çiftçilerin küresel
Küçük-ölçekli ticari tahıl çiftçilerin uluslararası piyasa eğilimleri ve
ekonomide rekabet edebilmek ve gelir ve yaşam
kendilerini etkileyen politikaların analizi ile küresel ekonomiye hakim seri
kalitesini artırmak için bir piyasa tabanlı sistemi
üretimle
rekabet etmeye çalışmayla çözüm bulmuşlardır. Yüksek dozda
oluşturdular. Üretimlerinin % 100 aynı anda satışa
bölgesel işletmeleri oluşturmak için üyeleri
sunulacağı garanti edilirken, piyasadan % 15-20 daha adrenalin bitkileri toplu pazarharekete
geçirir.
yüksek fiyat sağladılar.
Tarım işçilerinin küresel ekonomide başarılı olmaları
için kendilerini nasıl organize edebilir sorusuna, APAEB Bu süreç az eğitimli çiftçileri karmaşık imalat süreçlerinde organize etme
Ticaret, Kırsal Kalkınma,
kurularak çiftçilere toplu olarak ürün pazarlamaya
ve eğitmekle, yerel bankalar ve donör ajansları ile finansman yaratma,
Mikrofinans, Çevre,
yardımcı oldu. APAEB büyüdükçe dış pazarları ve dahili yabancı
alıcılarla ilişki kurmada, kaliteli işçilik ve karşılıklı saygıya dayalı
Eğitim
işleme tesisleri ve bir fabrika ile, ihracat haklarına
kalıcı ilişkiler geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
sahte bağlantılarla savaşmış ve şimdi milyonlarca dolar
değerindeki kaliteli bitmiş ürünler ihraç etmektedir.
Renascer modeli düşük gelirli annelerin ve ailelerine çocuklarında
Düşük gelir grubundaki toplulukların çocuklar için
tekrarlayan hastalıkları önlemek için yardım eder. Her Renascer birimi
takviyesi amacıyla hastalığı tekrar eden çoçukların
bir kamu hastanesine ve gönüllülere, sosyal hizmet uzmanlarına ve
hastane bakımına katkıda bulunmak, yoksulluğun
psikologlara bağlı çalışır. Çoğunlukla ayda 80 ABD Dolarından daha az bir
Gençlik, Sağlık
etkilerini azaltmaktır amaç. Bunu yapmak için,
gelire sahip tek anne hane halkına resinin olduğu personel yoğun bire-bir
gönüllü ağı ile yakın zamanda hastaneden taburcu
sağlık izleme ve yardım sağlar. Renascer yeterli yaşam koşulları sağlamak
olan yoksul çocukların ailelerine hastane yatış sonrası için -beslenme danışmanlık, ilaç temini, psikolojik danışmanlık, mesleki
yardım sağlar.
eğitim ve konut geliştirmeleri gibi özelleştirilmiş yardım sağlayarak- sekiz
ila on iki ay arasında aileleri ile çalışır.
CEGIN SRL, tamamen kendi kendini finanse eden
Her
ek
bir
hastanın
tedavisinde artan maliyet minimal iken temel sağlık
ve karlı bir şirket olarak, kırsal yoksul alanlardaki
hizmetleri sağlama sabit maliyetleri ise yüksektir. CEGIN, uzun çalışma
annelere,
çocuklara
ve
kadınlara
erişilebilir
seviyede
bir
Sağlık
ve mevcut en iyi ekipmanları ile, mükemmel ve uygun hizmetler
fiyatla sağlık hizmetleri sunmaktadır. Yenilikçi yaklaşım saatleri
sunarak, hastalardan büyük bir pay alıyor. Bu da her bir hasta için çok
sayesinde, şirket, toplanan pazar taleplerine özel sağlık daha
düşük
maliyet ve korunabilir hizmet kalitesi sağlar. CEGIN küçük bir
sigortasından önemli ölçüde daha az ve daha kaliteli
maliyetle üyelik kartları satıyor.
sağlık hizmeti sunabilmektedir.
Albina Ruiz, Peru kentsel gecekondu bölgelerinden atık
Bu stratejinin özünde, halk eğitimi, kamu kurum ve kuruluşları ile
Atık Yönetimi, Çevre,
toplama ile karlı bir kuruluş haline haline gelmiştir.
kaynakların harekete geçirilmesi ve devam eden koordinasyon vardır.
Girişmici gelişimi, Enerji
Ruiz ve onun örgütü katalizör gibi işleyen küçük
Saludable yaratıcı pazarlama teşvikleri kullanarak insanların çöp
işletmeler ağı ile, bireysel hane halklarından atık toplar Ciudadtoplama
için mütevazı bir aylık ücret ödemekle teşvik eder.
ve geri dönüşüm sağlar.

Tüketici Bilinci

Gençlik, Eğitim

Çocuklar ve yetişkinler için okuma, yazma ve
matematik becerilerini öğretir, basit ve son derece
etkili bir oyun tabanlı sistemdir. Daha ziyade,
öğrencileri motive etmek ve sürekli öğrenmeye ilgi
uyarmak için grup etkileşimi ve işbirliği üzerine
faaliyetler sunmaktadır.
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Fundación Parque Tecnológico
del Software (ParqueSoft)
1999’da
Colombia’da kuruldu
www.parquesoft.com

Escuela Nueva (EN)
1975’de
Colombia’da kuruldu
(Headquarters)
www.volvamos.org
Fundação Pró-Cerrado
1994’de
Brazil’da kuruldu
www.fpc.org.br
Fundación Arcandina
1996’da
Ecuador’da kuruldu
(Headquarters)
www.arcandina.org
Fundación Paraguaya de
Cooperación y Desarrollo
1985’de
Paraguay’da kuruldu
www.fundacionparaguaya.
org.py

Coronilla
1972’de
Bolivia’da kuruldu
www.coronilla.com

Committee for the
Democratization of Information
Technology (CDI)
1995’de
Brazil ‘da kuruldu
(Headquarters)
www.cdi.org.br

Kar amaçsız melez

Kar amaçsız melez

Latin America, United
States

Paraguay

Kar amaçsız melez

kar amaçsız melez

Brazil

Colombia

Kar amaçsız melez

Melez kar amaçlı

Kar amaçsız melez

Latin America

Bolivia

Latin American,
South Africa, Japan

İşletme Geliştirme,
Gençlik, Teknoloji

Mikrofinans, Çevre,
Yurttaş Katılımı

Eğitim, İletişim / Medya,
Çevre

Gençlik, Kırsal Kalkınma,
Çevre

Gençlik, Eğitim

ParqueSoft Valle del Cauca koridoru boyunca 12 büyük
Kolombiya şehrinde yazılım işletmelerin oluşturulması ParqueSoft temelde yazılım şirketleri yaratma değil sosyal değer yaratma,
ve geliştirilmesini desteklemektedir. Bugüne kadar,
odaklanmıştır. Misyonu, düşük gelirli topluluklarda yaşayan, daha
teknoloji parkları, 200 işletme, 800 girişimci ve 400’den üzerine
önce marjinalize olmuş gençlerin dahil edilmesi yoluyla demokrasi ve
fazla profesyonele idari ve iş geliştirme hizmetlerini bu
adaleti teşvik etmektir.
ağ ile sağlamaktadır. ParqueSoft üç alanda yenilikçidir:
iş modeli, Organizasyon modeli, seçim modeli

Kendi kendine -sürdürülebilirlik ihtimalli yaratıcı çözümler sunan ve
amaçlayan ve azami etkiyi sağlamak içinse ortaklık yoluyla bu fikirleri
çalışabilir modellerle yayar.

Arcandina yaratıcısı, aynı zamanda herkes olumsuz davranışlarını
değiştirme kapasitesine sahip olduğunu göstermek istemektedir.

Arcandina eğitici ve eğlendirici televizyon gösterileri
ve çocukların vatandaşlık ve çevre değerlerini
benimsemeye motive edici multimedya ürünleri
üretmektedir.
FP, mikrokredi programını finanse etmek için
kanıtlanmış başarının bir sonucu olarak ortaya çıkan ilk
tahvil piyasasıdır

Çevre bilinci ile istihdam fırsatları sağlayarak, 14-17 yaşlarındaki gençlerin
çevre eğitim faaliyetlerine katılması ve 150 tane şirketle FCP kendi
bilgilerini uygulamak için teşvikler yarattı.

EN’nin yaklaşımı interaktif malzemeler kullanmaktadır ve öğretmenleri
bilgi öğrenmeden ziyade iletimi kolaylaştırmayı teşvik eder. EN’nin
genişleme ve sürdürülebilirliğini sağlamak için, Escuela Nueva Halk Vakfı
adında bağımsız, kar amacı gütmeyen bir organizasyonuda vardır..

FPC dezavantajlı gençlere çevre konusunda eğitir ve
çevre eğitimcileri olarak hizmet sektöründeki işlere
yerleştirir.

Vicky Colbert, ilköğretim ve erken eğitim için
öğretmenlere, yöneticilere, öğrencilere toplumun
rollerini yeniden şekillendirilmesi için alternatif bir
yaklaşım sağlar.

Bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını kullanarak
daha az ayrıcalıklı sosyal grupların sosyal içerilmesi
Baggio Internet üzerindeki bir Bulletin Board System (BBS) kurarak
için teşvikte aktif vatandaşlığı teşvik misyonu. CDI,
zengin ve yoksul çocukların, tartışma ve fikir alışverişinde bulunması
Düşük gelirli toplulukların, fiziksel ve zihinsel engelli, amaç
edinilmişti. BBS sefil bir şekilde başarısız oldu çünkü yoksul çocuklar
Gençlik, Teknoloji, Eğitim görme engelliler, sokak çocukları, mahkumlar ve yerli
bilgisayarlara erişimediğinden hiçbir zaman tartışmalara katılamadı.
halkların da dahil olmak üzere diğerlerinin yanı sıra
Rodrigo,
gönüllülerin yardımıyla, ikinci el bilgisayarların toplanması,
özel ihtiyaçları olan bireylere yardım kurumları ile
ve bunların düşük gelirli bölgelerde toplum merkezlerine ve mahalle
çalışır. Yeni teknolojileri öğrenme sadece iş olanakları
derneklerine bağışladı.
yaratmaz, ama aynı zamanda, bilgiye erişimi genişletir
ve sosyal değişimi teşvik eder.
Coronilla tüm paydaşlarının çıkarlarını göz önünde bulundurur:
_ Kadınlar, azınlıklar, engelliler, işe alım sürecinde tercih, sürekli mesleki
Yeniden icat şirketi, biyolojik çeşitliliğin hedefliyor.
eğitim ve IFAT sertifikalı adil ticaret koşulları
İşçi Koşullar, Adil Ticaret Wille çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, tüm
_ Wille, yerel tedarikçilerden satın alarak destekler- yoksul kırsal
paydaşlar arasında çarpılır olumlu sosyal etkileri ile
alanlardaki çiftçiler ile iş yapar, organik ürünlerin üretimini destekler,
ekonomik olarak sürdürülebilir gelirle ilgileniyor.
_ Şirket, HACCP ekolojik ve hijyen uygulamalarına tabidir ve çeşitli çevre
programları çalıştırır
_ Müşterilere organik olarak sertifikalı, sağlıklı ürün sunulmaktadır
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Parceiros Voluntários
1997’de
Brazil’da kuruldu
www.parceirosvoluntarios.
org.br

Irupana Andean Organic Food
1987’de
Bolivia’da kuruldu
www.irupana.net

Institute for the Development of
Natural Energy and
Sustainability (IDEAAS)
1992’de
Brazil’da kuruldu
www.ideaas.org.br

Grupo GEA
1992’de
Peru’da kurulmuş
www.grupogea.org.pe

Grupo Ecológico Sierra Gorda
(GESG)
1987’de
Mexico’da kuruldu
www.sierragordamexico.org

Gente Nueva; Un Kilo De
Ayunda; Mi Tienda
1984’de
Mexico’da kurulu
www.unkilodeayuda.org.mx

Brazil

Bolivia

Brazil

Peru

Mexico

Mexico

Kaldıraçlı kar amaçsız

Kar amaçlı melez

Kar amaçsız melez

Şemsiye-Kar
için Melez içeren
organizasyon ve-KarOrganizasyonlar

Kar amaçsız melez

Şemsiye-Karlar
için Melez oluşan
organizasyon

Tasarımı, arazi ve kaynak yönetimi, ticari ağaç dikme, gelişmiş tarım
ve eko-turizm de dahil olmak üzere alternatif ekonomik yaklaşımların
uygulanmasında yerel nüfus kullanılmıştır.

Fakirlikle mücadelenin en etkili yollarından biri olduğu için Un Kilo de
Ayunda merkezi 5 yaşından küçük çocuklardaki yetersiz beslenmenin
hafifletilmesini bir odak noktası olarak belirlemiştir. Yatırılan her dolarla,
daha yetenekli ve daha verimli daha sağlıklı çocuklar gelişir.

Yurttaş Katılımı

Hurtado Mercado’nun nihai hedefi Bolivya için toplum için kurumsal
finansman da bir yeni bir model kurmaktır.

Palmares Projesi, kırsala elektrik sağlamak için hükümetin maliyetinden
% 10 daha az maliyetle tasarlanmıştır. Sistem olarak, kırsal özelliklerini
elektrik dağıtmak için sadece bir tel istihdam eder ve Rosa daha fazla
maliyetleri düşürmek için malzeme yerine ve yerel işgücü kullanır.

Gönüllü çalışma insanların ilgisini çekebilir mi sorusu ile başladı. İlk olarak,
gönüllülere ihtiyaç duyan 20 sivil toplum örgütü listesini geliştirdi. Sonra,
bu sosyal örgütlerde gönüllü olarak çalışmak isteyen 100 kişiye ihtiyaç
Parceiros Voluntários (PV), vatandaşlık hakları için
olduğunuğunu televizyonda ilan etti. Ertesi gün, ofisi önünde 300 kişi
organize gönüllü çalışmalarla kişileri, kurumları,
vardı. Ancak ilk 100 için yer vardı ve kalan isimler bir araya getirildi ve bir
okulları ve üniversiteleri hazırlar. Tersine, kar amacı
veritabanı oluşturdu. Beş ay sonra, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler
gütmeyen kuruluşları hazırlayarak, hizmet sağlamada yeteneklerini
en üst düzeye nasıl çıkaracağını bilmediğinden pilot proje
gönüllülerin becerileri ve iyi niyeti ile hareket eder. PV başarısız oldu. Bu
bir sonucu olarak, Pereira Johannpeter yeni
başarısı, insanların bir topluluk içinde anlamlı katılma bir organizasyon başarısızlığın
şekli için gerekli adımları attı. Sadece insanların gönüllü
arzusu ile alakalı kapasitesinden kaynaklanıyor.
çalışmak istemeleri yetmiyordu. Böylece,amaç ve ölçülebilir sonuçlar için
görev sıralı, sistematik ve kasıtlı bir şekilde etkili bir gönüllü veya gönüllü
ile çalışan toplumsal bir örgütlenmeyle yaklaşıldı.

Adil Ticaret, Tarım, Kırsal Aracıyı kaldırarak sertifikalı organik ürünleri doğrudan
Kalkınma
üretenlerden satın almak.

Teknolojisi, Kırsal
Kalkınma, Çevre, Enerji

Fabio Rosa yüzlerce binlerce yoksullaşan kırsal
Brezilyalılar için elektrik sağlamak için öncülük
etmiştir. Düşük maliyetli elektrik iletimi ile kırsal
Brezilya tüketicisi için standart belirlemiş ve yaygın
olarak çoğaltılmış Palmares Projesi ile % 90 daha
fazla maliyeti azaltılmıştır. Bugün, Rosa foto voltaik
güneş enerjisi, elektrikli çit ve aynı anda yoksullukla
mücadele için geliştirilmiş tarım ve otlatma sistemleri,
toprak bozulması ve küresel ısınma birleştiren yenilikçi
“agro-elektrik” çözümler yayılıyor.

Grupo GEA, atölye çalışmaları, teknik destek ve finansman yoluyla yerel ve
Plan ulusal hükümetin, kentsel gelişme ve çevresel kurumsal
Çevre, girişimci gelişimi sürdürülebilirlik
oluşturur. Ikincisi için, Fondevalle girişimci geliştirilmesi
girişimleri için politika çerçevesi haline için yerelkapasite
topluluk üyeleri tarafından sunulan küçük projeleri destekler,
gelmektir.
yerel bir fon kurmuştur.

Kırsal Kalkınma, Çevre,
Eğitim

Mikrofinans, Sağlık,
Girişimci Gelişimi

Gente Nueva beş ayırt edici programlar için şemsiye
örgüttür. Her biri kendi alanında çığır açan bir başarı
elde etmiştir. Un Kilo de Ayunda (Bir Kilo Yardım), 5 yaş
altındaki çocuklarda yetersiz beslenmeyle savaşmak
amacıyla kuruldu. “Sadece başka bir gıda programı”
değildir bu, fakat Meksika’nın kırsalında her iki
haftada 26.000 çocuk dikkatle dengelenmiş paketli
malzemelerle destek vermektedir. InfoKilo programı
ile kullanılarak analiz edilerek Her çocuğun ağırlığı ve
boy artışı kaydedilmiş ve en yeni bilgi yönetim sistemi
ile desteklenmiştir.
Doğal kaynakların yönetimi uygulamaları ve
dönüştürülmüş bir taban çevre hareketinin
yaratılmasıdır. GESG sakinleri ağaçlandırma,
sürdürülebilir orman yönetimi, çevre eğitimi, türlerin
korunması, sanitasyon ve toplumun geliştirilmesi,
tarım-ormancılık, sürdürülebilir tarım ve kompostlama
gibi biyosfer geliştirmek ve korumak gibi programları
yürütmektedir. Görünür başarısının bir sonucu olarak,
1997 yılında, Meksika hükümeti, Meksika’da ilk federal
olarak korunan bir rezerv alan belirlemiştir.
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City Year
1988’de
United States’de kurulmuş
www.cityyear.org

Benetech
1989’da
United States’de kuruldu
(Headquarters)
www.benetech.org

Etgarim
1995’de
Israel’de kuruldu
www.etgarim.org

Unión de Ejidos de la Selva
1979’da
Mexico’da kuruldu
www.laselvacafe.com.mx

Un Techo Para Chile
1997’de
Chile ‘de kuruldu(Headquarters)
www.untechoparachile.cl

RENCTAS
1999’da
Brazil’da kuruldu
www.renctas.org.br

Red International Ecoclubes
1995’de
Argentina’da kuruldu
(Headquarters)
www.ecoclubes.org

Projeto Saúde e Alegria
1985’de
Brazil’da kuruldu
www.saudeealegria.org.br

United States, South
Africa

Global

Israel

Mexico

Latin America

Global

Latin America, Spain

Brazil

“Sağlık ve Mutluluk”, Amazon Nehri boyunca yaşayan Saude e Alegria toplum ve özerk yönetimli bir örgüttür ve her topluluk için
topluluklara ulaşmak içidir. Bir giriş noktası olarak ekonomik ve sosyal gelişiminde anlamlı bir katkıda bulunmak amacıyla
Su, Sanitasyon, Kırsal izole
sağlık kullanılarak, SA, güneş tabanlı elektrifikasyon,
Kalkınma,
Çevre,
Eğitim,
doğuştan kapasiteli bir sarsılmaz inanç ve saygı ile çabalamaktadır.
Kaldıraçlı Kar amaçsız
çevre eğitimi ve BT erişim yoluyla hayatlarını
Sağlık,
Bunu katılımcı bir süreç ile birden fazla alanlarda (öncelikle sağlık ve
iyileştirmek için 16 topluluk için yardım başladı. SA
İletişim / Medya
gelir
getirici), izleme ve değerlendirme yoluyla piyasa odaklı faaliyetleri
gelir getirici faaliyetleri (tarım ve el sanatları dahil),
tanımlamayı amaçlamaktadır.
gençlik eylem ve bir dizi diğer projeleri teşvik etti.
Ecoclub
üyeleri,
haftalık
etkinlikler düzenleyerek, çevre sorunları hakkında
Ekoclup gençler için pratik fırsatlar yaratarak
birbirlerine öğreterek ve belediye yetkilileri için çevreyi çekici kılarak,
çevresel hareketlerde demokratik kararlar verme
okullara ve toplum kuruluşlarına işletmelere, üniversitelere, okullara,
Kaldıraçlı Kar amaçsız Gençlik, Çevre, Eğitim
için vatandaşlarla birlikte olmak ve medya ve yerel
gruplarına, itfaiye gönüllülerine ve diğer vatandaş-temelli örgütlere
hükümetlerle hareket etmek için ortam yaratır: Atık kilisesunum
yaparak sesini duyurmaya çalışır. Ecoclub üyeleri gazete ve
yönetimi, su kalitesi, dang kontrolü ve yaban hayatı dergilerde çevre
sorunları hakkında makaleler sık sık yazarak, televizyon ve
koruma gibi alanlarda
radyoda seslerini duyururlar.
Ülkenin eşsiz flora ve faunası hazine gibidir ve koruma RENCTAS 12 tam zamanlı çalışanı olan genç bir organizasyon ve 8 öğrencisi
Kaldıraçlı Kar amaçsız
Ticaret, Çevre
ihtiyacı içindedir. Aynı zamanda yaban hayvanları
ile bir çıraklık programıdır. Aynı zamanda, Çevre Bakanlığı, Dışişleri
ticaretini azaltmak için ulusal bir hareket katalize
Bakanlığı, farklı polis şubesi ve Interpol gibi vahşi hayvanların ticareti
etmek için interneti kullanıyor
azaltmak için çalışan diğer kişiler ile ortaklıklar kurmuştur.
Düşük gelirli konut projeleri tüm dünyada şaha kalktı.
İşletme Geliştirme,
Konut
gecekondu sakinleri ile birlikte çalışma ile topluluk oluşturma
Un Techo para Şili’nin farkı (Şili Tavan) konut çok daha ve sosyalişideğişim
Eğitim, Vatandaşlık
için ülke çapında üniversite öğrencileri seferber olunan
fazlasını kapsamasıdır. Bu toplumsal Konut projesi ile
Promosyon,
Sağlık,
Berrios
için
bir sıçrama tahtası olarak kullanılmaktadır. Başlangıçta iyi
Kaldıraçlı Kar Amaçlı
yeni topluluk oluşturma ve Şili’nin gecekondu sakinleri bir konut ve altyapı
Evsizlik
tesisleri inşatı, daha sonra cemaatin tüm sakinlerine
arasında yaygın bir sosyal değişim ve binlerce sağlık
ve Konut
kaliteli eğitim, sağlık ve mikro-kredi erişiminin yanı sıra gelir getirici bir
yapısı için alt yapı sağlamayıda kapsar. Şilililer için bir hazırlık
becerileri kazandırmak için fırsatlar oluşturmak için yerel ve federal
çıkış noktası, eğitim, iş eğitimi ve istihdam olanakları
hükümetlerle destek sağlamak.
da yer alır.
La Selva’yı diğer kooperatifler ve dernekler ayıran
Üreticiler aracılardan daha azını kazanmaktadırlar ve küçük bir yüzdeye tav
Kırsal Kalkınma, Adil
ticarileştirilme stratejidir. Ulusal ve uluslararası
Kar amaçlı melez
olmaktadırlar. Aracılar ellerindeki imkanlarla daha geniş pazarlara ürünleri
Ticaret
kahve satmak için aracıların kullanılması yanında
taşır ve dağıtır ve üreticilerin önünü kapatır.
yukarıdakilere ek olarak, tüketiciye doğrudan bitmiş
la Selva Aracıyı kaldırır
ürün satıyor.
Etgarim (İbranice “meydan okuma”), Yoel Şaron,
rehabilitasyon uzmanları ve İsrail Savunma
Kuvvetlerinin engelli gazilerinden oluşan bir grup
Örnek bir proje uygulaması: Umut Tekerlekler, İsrail’in en büyük ve en
Kar amaçsız melez
Sağlık, Eğitim
tarafından 1995 yılında kurulmuştur. Organizasyonun renkli bir günlük bisiklete binme uygulamasıdır. 6000 katılımcı ile, engelli
hedefi, toplumun fiziksel, duygusal ve zihinsel engelli
olan ve olmayanı içerir. Bu tema ile sosyal entegrasyonunu teşvik için
çocuklar, gençler ve yetişkinler zorlu dış macera
Yizreel Vadisi boyunca “Hepimiz aynı yoldayız” vurgusu yapılır
sporlarını kullanarak entegre etmektir. Yetenek odak
konusudur yeteneksizlik konu bile değildir.
Benetech, sosyal odaklı teknoloji projeler için bir kuluçka makinesi gibi
Jim Fruchterman yüksek teknolojiyi sosyal dezavantajlı
davranan bir modeldir. Burası bir tohum pazarı gibi çalışarak teknik
gruplara hizmetine sunmak için Benetech kurdu.
fizibilite çalışmaları için sermaye ortamı, yanı sıra sosyal faydalı girişimler
Benetech,
alternatifi
düşük
piyasa
getirilerinin
geliştirmek için gerekli olan altyapıyı sağlar. Benetec’e fikirlerini ve
Kar amaçsız melez
Tejnoloji
nedeniyle ticari yazılım geliştiriciler tarafından dikkate projelerini sunmak için potansiyel müşteriler, personel ve danışmanlar,
alınmayacak teknolojik girişimlerin geliştirilmesini
dış mucitler ve girişimciler gelir. En iyi girişimleri ile, ortak bir altyapı
teşvik eden ve mali kar amacı gütmeyen bir girişim
paylaşımı ile önemli maliyet indirimleri gerçekleştirerek projesi olanlar
sermayesi modelidir.
Benetech şemsiyesi altında faaliyet göstermektedir. Benetech 15 tam
zamanlı çalışanı ve 200’den fazla gönüllü çalışanı vardır.
Bu genç liderler, her yaştan öğrenciler için, okul sonrası
Eğitim, Yurttaş
programları, okul tatil kampları, ve sivil katılımı
Bir “eylem tank”’ı olarak city year ulusa hizmet için daha güçlü bir
Kaldıraçlı kar amaçsız Gençlik,Katılımı
programları kamusal alanlarda geri ödemelerine ve
demokrasi inşa etmek için teori ve pratiği birleştirerek teşvik etmek ve
organize, öğretmenler ve danışmanlar, okul çocukları
hizmet gücünü genişletmeyi amaçlıyor.
olarak çalışmak onların idealizmi oldu.
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Project Impact
2000’de
United States’de kuruldu
www.project-impact.net

Program for Appropriate
Technology in Health (PATH)
1977’de
United States’de kuruldu
(Headquarters)
www.path.org

Novica 1998’de
United States’de kuruldu
(Headquarters)
www.novica.com

Cooperative Home Care
Associates (CHCA);
Paraprofessional Healthcare
Institute (PHI); Independence
Care System (ICS) 1985’de
(CHCA), 1991 (PHI), 2000 (ICS)
United States’de kuruldu
www.icsny.org
www.paraprofessional.org
www.directcareclearinghouse.
org
Institute for OneWorld Health
2000’de United States’de
kuruldu (Headquarters)
www.oneworldhealth.org

First Nations Development
Institute
1980’de
United States’de kuruldu
(Headquarters)
www.firstnations.org

ENDEAVOR GLOBAL
1997’de
United States’de kuruldu
(Headquarters)
www.endeavor.org

Global

Kar amaçsız melez

Kar amasız melez

Kar amaçlı melez

India, Thailand,
Indonesia, Ghana,
Brazil, Peru, Mexico,
United States

Global

Kaldıraçlı kar amaçsız

-Kar için Hibrid ve-Kar
Amacı Gütmeyen
Kuruluşları birleştirir

Kaldrıaçlı Kar amaçsız

Kr amaçsız melez

Asia, Latin America

United States

Global

Argentina, Brazil,
Chile, Colombia,
Mexico, South Africa,
Turkey, Uruguay,
United States

Teknoloji, sağlık

Sağlık

Kültür / El Sanatları,
İşletme geliştirme

Sağlık

İşçi Koşullar, Sağlı

Mikro finanse, Girişimci
gelişimi

Girişimci gelişimi

Endeavor ülkelerindeki hevesli girişimciler için rol modelleri olma
potansiyeline sahip yenilikçi, yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlerin
önde gelen girişimcilerini tanımlar. Endeavor sonra seçilen her Endeavor
Girişimcisi için özelleştirilmiş iş planları (yerel iş rehberlere, uluslararası
MBA stajyer stratejik atölye çalışmaları ve uygun sermaye artırmak, yol
gösterir dahil) geliştirir.

CHCA PHI ve ICS geleneksel uygulama dönüştürmek için kendi çabaları
için tanınan bağımsız fakat birbirini tamamlayıcı kuruluşlardır. CHCA
müşterilerine ev sağlık çalışanlarının daha kaliteli işler sunulan yüksek
kaliteli bakım almasını önermesi üzerine düşünülmüş bir kooperatiftir.

PATH teknolojik başarıları ile bilinmektedir. Ancak, PATH teknolojilerin
küresel sağlık eşitsizliğinin sadece bir parçası olduğunu bilmektedir. PATH
aynı zamanda yaratıcılık ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin ve
dünya çapında toplumların sağlıklı davranışlarının bağlantılı olduğununda
farkındadır
Hedef yararlanıcılar için uygun fiyatta ve erişilebilirliği sağlamak
için teknoloji, üretim ve dağıtım kontrolü kazanarak fiyat kontrolü
sağlamak. Bu ekonomik modelin bir diğer önemli yönü, çok katmanlı
fiyatlandırmadır. Fiyatlar yerel nüfusun ödeme kapasitesine göre ayarlanır.
Bu model, ulusal piyasalar içinde gelir farklılıklarına bağlı olarak uygun
bir fiyata ya da hiçbir ücret ödeme yapmadan mevcut tıbbi hizmetler
sunmaktır.

PATH özgün sorunlar ve yoksul ülkelerdeki durumlar
için ilerleyen modern bilim ve mühendisliğin
teknolojilerini zorlu küresel sağlık sorunları dikkatleri
çeker.
Özellikle insanlığın üçte ikisi yoksul olduğu bir
dünyada tıbbi teknoloji ve sağlık hizmetlerini
sürdürülebilir, ekonomik ve herkes için erişilebilir
yapmak amaçtır. Onun içinde en önemli iş, yoksullara
kullanılabilir ve uygun fiyatlı sağlık ürünleri ve
hizmetleri yapacak bir ekonomik paradigmanın
geliştirilmesi gerekir.

Bir Dünya Sağlık Enstitüsü, ABD’de ilk kar amacı
Küresel sağlık eşitsizliğinde, OneWorld Health tarafından oluşturulan
gütmeyen ilaç firmasıdır. Dr Victoria Hale dünyanın en
model sayesinde, ilaç şirketleri ve üniversitelere fikri mülkiyet payı ve
yoksul insanlarının hastalıklar için, tamamen yeni bir /veya
bağış yapabilirsiniz, uzmanlar kredi ya da mali katkıda bulunabilirler.
ilaç geliştirme şirket kurdu
Novica zanaatı bir geçim yolu olarak gelenekleri canlı
tutmak adına tüm bunları engelleyen en önemli
faktörlerin etkisini azaltmak için sanatçı ve esnaf ile
Geleneksel sanat formlarını korumak ve kültürel ve kişisel ifade için bir
doğrudan çalışır: Kabzımal coğrafi mesafe ve çoklu
platform sağlamak için bazı izole sanatçıların, dünyanın en yoksullarını,
katmanları uzun yerel dağıtımla sınırlı pazarları Novica
ekonomik beklentileri geliştirmek istiyor.
küresel pazarlara açtı. Novica ile çalışma, sanatçılara,
kendi fiyatlarını belirleme şansı vermiştir

Amerika Birleşik Devletleri ev sağlık çalışmalarını
dönüştürüyor. Deneyimler değişen küresel demografi
ve sağlık maliyetlerinin hızla değişen başka bir yerde
sonuç vermesi son derece manidardır. Rick Surpin üç
örgüt kurdu: CHCA PHI ve ICS.

1992 yılında, FNDI geliştirilmiş olan modellerden çoğaltılmış bir modelle
FNDI yerli girişimciliği teşvik etmekle, Native American daha hızlı, daha verimli bir şekilde hibe ve krediler vermeye başladı. Sonuç
topluluklarının kültürel bir paradigma kaymasına
olarak, şu anda 46 kabile FNDI desteği ile kredi fonlarının kurulması süreci
öncülük etmiştir. Küçük girişimcilere destek olmak
gerçekleştirdi. Diğer programlar, Native Tarım ve Gıda Sistemleri Girişimi
amacıyla, First Nations Lakota Fonu, 1983 yılında bir
ile tarımla ilgili işletmelerde gelişmekte olan kabileler yardımcı olmayı
ABD rezervasyonu ile ilk mikrofinans kredi fonuyla
kapsar. Girişimin yanı sıra, organik tarım, tohum ve gıda geleneklerin
öncülük etmiştir. Bundan öncesinde ise Amerikan
korunması teşvik eder. Rebecca Adamson, aynı zamanda dünyadaki ilk
Yerlileri için para yatırmak imkanı varken kredi alma
yerli halklarının web sitesini “Küresel İlk Halk (FPW)” kurdu. FPW yerli
imkanı yoktu.
gruplar ve şirketler eşit koşullarda yerli arazi üzerine yapılan yatırımlarda
müzakere, kurumsal angajman stratejisi geliştirmesine yardımcı oluyor.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için gelişmekte olan
piyasalarda yüksek etkili girişimcilere destekler ve alan
belirler. Verilen uluslararası bir mühür onayı ve doğru
bir destek ile gelişmekte olan piyasalarda yüksek etkili
girişimcileri ile binlerce iş yaratırar, ücret ve gelirleri
milyonlarca dolar oluşturarar ve ilham verici bir rol
model olarak ortaya çıkmaktadır
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Working Today
1995’de
United States’de kuruldu
www.workingtoday.org

WITNESS
1992’de
USA’de kuruldu
www.witness.org

TransFair USA
1998’de
United States’de kuruldu
(Headquarters)
www.transfairusa.org

TechnoServe
1968’de
United States’de kuruldu
(Headquarters)
www.technoserve.org

Teach For America
1989’da
United States’de kuruldu
www.teachforamerica.org

Rural Development Institute
(RDI)
1966’da
United States’de kuruldu
www.rdiland.org

Rubicon Programs
1973’de
United States’de kuruldu
www.rubiconprograms.org

United States

Global

Latin America, Asia,
Africa

Africa, Latin America

United States

Global

United States

Kar amaçsız melez

Kaldıraçlı kar amaçlı

Kar amaçsız melez

Kar amaçsız melez

Kldıraçlı kar amaçsız

Kar amaçsız melez

Kar amaçsız melez

Çalışma koşulları

İnsan Hakları, İletişim
/ Medya

Adil Ticaret, Tüketici
Bilinci

Kırsal Kalkınma,
Kurumsal Gelişim

Eğitim

Arazi Hakları, Kırsal
Kalkınma

İstihdam, İşletme
Geliştirme, Yoksullukla
Mücadele, Evsizlik, ABD
Sosyal Politika

Rubicon değişim teorisinin kalbinde topluma tam
Rubicon ticari girişimleri aslında müşterilerine eğitim fırsatları
üyelik keyfi, insanların, ekonomik kendine yeterlilik
sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak, işletmelerin kendi ihtiyaçları ve
ve bir topluluğun parçası olmak yatmaktadır.
eğitim programlarına ihtiyaçlarına uyum konusunda artık bir ölçekte
Günümüz insanlarında ise sorun çok parçalanmışlıkta
değerlendirmek güçtür. Rubicon, her işletmenin bu rekabetçi pazarda
yatmaktadır.
başarılı olması için çalıştığı Pazarda başarılı olma şartı yaklaşımını ele aldı.
Seattle, Washington merkezli Kırsal Kalkınma Enstitüsü RDI arazinin zorunlu yeniden dağıtılmasında toprak sahiplerine adil bir
(RDI) örgütü arazi hukuk ve politika uzmanları ile
tazminat verilmesini sağlayarak çatışmaları en aza indirir. Reform için
kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak büyük fırsat
olgunlaştığında RDI hükümetler veya uluslararası kuruluşların isteği
bir ölçekte yoksulluğun ortadan kaldırılması için
üzerine
ülkelere girer. Yerel çiftçiler ile etkileşimle hükümet yetkilileri ile
gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul çiftçilere toprak
görüşür ve sonra politik açıdan uygulanabilir reformlarını önerir.
mülkiyeti kazanmasına yardımcı olur.
Wendy Kopp, doğduğun yerin geleceğini belirler
fikrine karşıdır. Kentsel ve kırsal kamu okullarında
lider olmak için yaşam boyu eğitim fırsatı genişletmek
için olağanüstü çabalamayı öğretir. Kısa vadede,
Her yıl Amerika da yeni üniversite mezunu bir kolordu seçer ve kendi
geleneksel beklentilerinin ötesine gidin. Amerika
enstitüsünde yaz aylarında onlara yoğun eğitim verir ve kırsal ve kentsel
mezunlarının (eğitimciler, avukatlar, şirket yöneticileri devlet
okullarında tam zamanlı, ücretli öğretmenler olarak istihdam eder
ve politika yapıcıların olmaya devam) yönlendirmesi
ile uzun vadede, düşük gelirli toplulukların eğitim
ve sosyal koşullarını iyileştirmek için nüfuzlarını
kullanmayı öğretin.
TechnoServe faaliyette olan ve başarılı ve yoksullara yardım etme olasılığı
olan işletmelerin genişletilmesini, ve girişimcilerini tanımlar ve daha
Gelişmekte olan ülkelerdeki girişimcilere, iş,
sonra planlama, pazarlama eğitimi ile onlara yol gösterir ve bunuda Dünya
fırsat ve ekonomik büyüme yaratan rekabetçi iş
çapında iş teknikleri ve stratejik ortaklıklarla girdi kullanarak gerçekleştirir.
oluşturmalarına yardımcı olur
TechnoServe daha sonra girişimcilere rekabet ve kendi kendini idame
ettiren endüstrileri büyütmeye yardımeder.
Rice, küçük kahve çiftçilerini güçlendirici yolun, üretici ve perakendecileri
Transfair ABD, gelişmekte olan ülkelerde yetiştirilen kazanmak
ve tüketicilerin sosyal ve çevresel konulara artan eğilimlerinde
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde satılan tarım
olduğunu gördü. İleri-geri mekanizmasında stratejisinin hem sanayide
ürünleri için bir endüstri standardı olarak Adil Ticaret
hemde tüketici hareketi içinde yakın ortaklıklar kurarak Transfair için bir
uygulamaları kurmaya çalışıyor. Transfair aynı
rolü geliştirmek istiyor. Stratejisi finansal kaynakları ve pazarlama
zamanda, tüketici bilinci ve Adil Ticaret ürünleri için liderlik
kapasitesi eksikliği olan gelişmekte olan üreticilerle ABD şirketlerini
talep yaratarak, sanayi için karlı bir büyüme pazarı
bağlantılı
hale getirerek onlara çiftlikleri tutmak ve ailelerine destek
sağlamaktadır.
sağlayacak bir fiyat garantisi altına almak amaçlanmıştır.
TANIK video insan hakları ihlallerini, dünyanın
TANIK Çekirdek Ortaklar dijital video ekipmanları, teknik ve taktik
gözlerini açan bir mekanzimadır. Dünya çapında yerel
eğitimleri ve uzun vadeli destekleri ile düzenleme ve savunuculuk
kuruluşlar ile işbirliği yaparak, TANIK, insan hakları
kampanyaları parçası olarak video dağıtan ortak kuruluşlarla, seçkin
savunucuları, bu insan hakları ihlalleri yüzünden en
insan hakları örgütleri ile oluşturur. Ayrıca internet tabanlı insan hakları
çok etkilenenleri kişisel hikayeler dönüştürmek için
savunuculuğu teşvik ve televizyon haber beslemeleri gösterimlerin yanı
video kullanımı için teşvik eder.
sıra, yayın ve taban dağıtım için belgeseller üretmek için kullanılmıştır.
Sağlık sigortası, vergi ve emeklilik planlama danışmanlık, eğitim,
etkinlikler ve indirimler gibi gerekli hizmetleri sağlamak için geniş bir
Bugünkü çalışma örgütü, işyeri temelli örgütler
sektör bazında mesleki dernekler, sendikalar ve şirketlerin birbirine
çalışanlarına yasayla sınırlı olan geleneksel
bağlayan bağlantılarla inşa edilmiştir. Bugün Çalışma aynı zamanda,
sendikaların aksine ABD ve küresel ekonominin
bağımsız işgücü içinde alt gruplara farklı organizeleri amaçlayan
değişen kıvrımlarına uyumlu giderek daha mobil ve savunuculuk
girişimleri yürütmektedir. Bugün Çalışma ortak savunuculuk
desantralize iş gücü için geçerli esnek ve taşınabilir
çabaları ve grup satın alma düzenlemeleri ile birbirlerine bağlanarak
Çalışma imkanları sağlıyor
sektörlere, özel derneklere bağımsız işçilerin yaşamlarını geliştirmek için
bir araç olarak toplu eylemin önemini anlamaya yardımcı olur
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Ek 2: Sosyal Girişimcilikte Örnek Uygulamalar 2: “Diğer dört milyar: piyasa büyüklüğü ve piramidin temelinde ki iş stratejileri”
Adı
Aravin Eye Care

Uygulanan Çoğrafya
Hindistan

CFW shop

Kenya

Janani

Hindistan

Mi Farmacita Nacional

Meksika

Celtel
Açık piyasalar büyük piyasalardır,
(adı yok, yaklaşımdır)

Africa
Kongo, Etiyopya,
Endonezya

BT kategorsinden Smart İletişim

Filipinler

Vadacom Toplum Servisi

Güney Afrika

Qualcomm, Motorola, İntel,
Samsung
WaterHealth International
Watercone
Sur’Eau
....
...

Hindistan, Güney Asya,
Latin Amerika, Afrika,..
Hindistan
Kazablanka
Madagaskar
Guatemala, Nepal,
Bangladeş, Hindistan
Bolivia, Honduras, ..

...
...
Patrimonio, Mi Casa, Cemex
Özgürlük ve Demokrasi için
Hernando De Soto Enstitüsü
Saiban
Koresene
...
Shell, BP, Bosch, Siemens

Meksika, Asya, Filipinler
Brazilya, Nijerya
Meksika
Mısır, El Salvador, Haiti,
Tanzanya, Peru
Pakistan
Hindistan
Şili
Şili, Filipinler..

Selco, Orb Energy, SELF, E+Co,
İDEAAS
Kennedy ve Violich Mimari

Hindistan, Brazilya

NGO Ululararası Kalkınma
Girişimi

EK 3: Sabancı Vakfı
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Hindistan, Bangladeş,
Meksiko
...

Strateji
Düşük Maliyet, kardeşlik organizasyonu oluşturmak ile Katarak ameliyatında seri ve
uzmanlaşmışını kullanarak etkinlik yaratmaktadır.
Yılda en az 400000 hastaya 64 adet kendi kendine yeten zincir işletmeciliği ile hizmet
etmekte. Düşük gelirlilere ayrıca ilaç sağlamaktadırlar.
Kar amaçsız bir organizasyon olarak bazı malların alımında destekte bulunur, büyük
alımlarla indirim sağlar, mevcut iş ve sosyal ağları kullanır ve teknoloji ile bunları bezer.
Ecza zinciridir. Düşük maliyetle temiz su, güçlendirilmiş süt, danışmanlık ve operasyon
öncesi servisle düşük gelirlilere hizmet. Bunları aynı zamanda telefon ve internet
sağlamakta da kullanırlar.
Düşük gelirliler odaklanmıştır. Küçük parçalar olarak ön ödemeli paketler satmaktadırlar.
Rekabete açılan BT piyasanın büyümesine imkan vermiştir. Yasal düzenlemeler bunu
sağlamıştır.
Endonezya da ise yoksul kesime odaklanma sonucu ürün ve fiyat çeşitlemesi sağlayarak,
bu kesimin faydalanma şansını artırmıştır.
Düşük gelirli grup hane halkı anketi sonucu telefon hizmetleri başta olmak üzere, TV
setleri, müzik setleri, bilgisayar, telefon ve kamera harcamalarının önem arz ettiğini
ortaya koymaktadır. Bir iş stratejisi olarak SMS mesajları ile piyasa yaratılmıştır. Düşük
gelirlilerden ön ödeme sağlanarak çalışmaktadır ki bu da SMS ile yapılmaktadır.
BT şirketi olan Vadacom kamu ve iş dünyasının sosyal ve ekonomik amaçlarında birlikte
çalışabileceğini göstermiştir. Telefonla sipariş odaklıdır.
BT alanında pahalı olmayan gereçlere odaklanarak üretimde bulunmak,
Su arıtma sistemi ve zincirleme su depolama ekipmanı
Yeni teknolojiler risk altındaki kesimler için: Tuzdan arındırma cihazı
Yeni teknolojiler risk altındaki kesimler için: Dezenfeksiyon ürünleri
Yeni teknolojiler risk altındaki kesimler için: Filtreleme cihazı
Yenilikçi yaklaşımlar gelişme sağlamakta: toplumsal sağlık konusunda, fırtınanın yıktığı
altyapılarda
Ulaşım Planlaması büyük faydalar sağlamaktadır.
Ulaşım piyasası
Yoksullar için erişilebilir bir konut sistemi
Evden iş sağlama
Yoksullar için erişilebilir bir konut sistemi
Odun yakmaktansa elektriğe dönüşüm
Bir dönemlik devlet desteği elektrik altyapısını tesis etmek için
Geliştirdikleri küçük cihazlarla elektrik sorununa ve bio yakıt ve pişirme işlerinde
yardımcı olma
Güneş enerjisi, hem daha etkin hem de ucuz olduğundan
Taşınabilir ve giyilebilir güç sistemleri
Burada düşük gelir gruplarına ulaşacak gıda gibi maddelerin sağlanması
Tarımsal sulama için su kaynaklarından faydalanmaya yönelik cihazların gelişimi
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GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN AMACI İLE GİRİŞİMCİLİK YETENEĞİ,
GİRİŞİMCİLİK TUTUMU VE KAPASİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
Yavuz Demirel1
Ali Aykut Peker2
Nurşen Ünlü3

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, girişimcilik eğitiminin amacı ile girişimcilik yeteneği, girişimcilik
tutumu ve girişimcilik kapasitesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu bağlamda üniversite
öğrencileri üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına dâhil edilen
üniversitede girişimcilik eğitimi, KOSGEB’in uygulamalı girişimciliği eğitimi çerçevesinde
verilmektedir. Üniversitede uygulamalı girişimcilik eğitiminin amacı, öğrencilerin girişimcilik
kültürünü yaygınlaştırmak ve iş planı ve girişimcilik yeteneklerinin kazandırılmasını sağlayarak
öğrencilerin kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi
kazandırmaktır. Çalışmada bu kapsamda verilen eğitimin amacı ile öğrencilerin iş yönetimine
ilişkin kişisel yetenekleri, beşeri ilişkiler yeteneği, girişimcilik tutumları ve girişimcilik kapasiteleri
arasında anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin, ailede girişimci
veya girişimcilerin olması, bir iş fikrine sahip olma durumları ve mezun olduktan sonra kendi
işini kurma düşüncelerine göre girişimcilik yeteneklerinin ve girişimcilik tutumlarının da
farklılaştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik Yeteneği ve Tutumu,
Girişimcilik Kapasitesi

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Girişimci ve Girişimcilik: Literatürde, girişimci kavramının kökeni Fransızcaya dayanmaktadır.
Genel olarak sahiplik anlamında kullanmaktadır. Bir işletmeyi kuran ve onun mülkiyet sahibi
olan gerçek ve tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Girişimci, kendine özgü özellikleri olan, riski
doğal olarak kabullenen, iş ile ilgili süreçleri göz önünde bulundurandır. Girişimci, sermaye,
işgücü, doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerini etkili ve verimli bir biçimde kullanandır
(Anderson, Gordon&Murphy: 2004). Schine (2003), girişimci, bir işi hobi olarak yapan, diğer
bireylerin istek ve ihtiyaçlarına, beklenti ve eleştirilerine açık olan, plan ve programlarında
durum ve şartlara göre esnek davranabilen ve yeniliği ilke edinen kişidir.
Yurtseven (2007)’in; Hisrich ve Peters (1992)’den aktardığına göre girişimci, büyük ölçüde
üretimden sorumlu olan, kar ve riski üstlenen, kapital sağlayan, işleri planlayan, organize eden,
sahip olan, yenilikçi teknolojiler geliştiren, fırsatları değerlendiren ve maksimize eden, inisiyatif
alabilen, başarı ve başarısızlığı kabullenen, parasal ve tatmin karşılığında finansal, psikolojik
ve sosyal riskleri üstlenerek, gerekli zamanı ve çabayı harcayıp farklı değerde ürün ve hizmet
üretendir. Bu yönüyle girişimci, ekonomistler, psikologlar, iş adamları ve politikacılar tarafından
farklı görünen kişi olarak ele alınmaktadır. Özetle girişimci, fırsatları değerlendiren, yenilik ve
değişime açık olan, piyasada kıt olanı gerçekleştirebilen, kişisel çaba ve riski üstlenen bireydir.
Girişimcilik, bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Örgütler ve bireylerin ihtiyaçlarını
gidermeye yönelik çeşitli fırsatlar oluşturarak onlara yeni ürün ve hizmetler sunmaktır.
Girişimcilik bu bağlamda iki temel boyutta ele alınmaktadır. Birincisi, initiating girişimcilik
ikincisi ise imitative girişimciliktir. Initiating girişimcilik, “yeni bir şey” üzerine odaklanmaktır.
Diğer bir ifadeyle, üretim ve pazarlamaya dönük yeni ürünler, yeni üretim teknikleri ve süreçleri
oluşturmaktır. Imitative girişimcilik ise var olan bir şeyi geliştirmektir. Mevcut ürünlerin, üretim
tekniklerinin ve süreçlerinin birey ve örgütlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirme çabalarıdır
(Chikweche& Fletcher 2013:57). Curry (2012), girişimciliği işletme sahibi ve hissedar anlamında
kullanılabileceğini ileri sürmektedir. Girişimcilik, bir işin sahibi ve yöneticisidir. Ürün ve hizmeti
üreten, piyasadaki fırsatları takip eden, insanların yaşam süreçlerini kolaylaştırıcı yenikleri
gerçekleştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilik, bir işletmenin kurulması, beşeri ve
fiziki tüm yönetsel süreçlerin işletilmesi, üretim, pazarlama, finans ve yönetim gibi fonksiyonlara
yönelik tüm risklerin üstlenilmesi, bir işin kurulması ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler bütünü
olarak tanımlanmaktadır (Küçük, 2011:27). Girişimcilik algısı ise, bireyin sosyal katılım ve eğitim
yoluyla çevredeki fırsatları hissedebilmesidir.
Girişimcilik Eğitimi ve Amacı: Girişimcilik eğitimi, girişimci ve girişimcilik kültürünün
1
2
3
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gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Girişimcilik eğitimin temel amacı, bireylerin iş
kurma yeteneklerini geliştirme ve kurdukları işi geleceğe taşımaları konusunda onları motive
etmektir. Girişimcilik eğitimi bireylere sadece yeni bir iş kurma konusunda değil aynı zamanda
insan ilişkileri ve yönetim konusunda da birçok kazanımlar sağlamaktadır. Fox (2007)’ye göre
girişimcilik eğitiminin üniversite düzeyinde ele alınması ve üniversite de bir program dahilinde
verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik eğitimi, üniversitenin stratejik
amaçları arasında yer almadır. Eğitimin amaç ve hedefleri tüm paydaşların katılımı ve işbirliği
ile belirlenmelidir. Ayrıca eğitimin içeriği oluşturulurken, öğrencilerin yaratıcı iş fikirlerini açığa
çıkarma ve projelere dönüştürmeye yönelik olmalıdır.
Oyefusi (2009), girişimcilik eğitimi, yeni bir iş kurma konusundan ziyade yeni iş
biçimlerini formülize etmeye de dönük olmalıdır. Gelişmiş ülkelerde başarılı bir girişimcilik
kültürünün oluşturulmasında, akademisyenler, siyasetçiler, ekonomistler ve eğitimciler bir
bütün olarak girişimcilik eğitimi üzerinde stratejiler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Girişimcilik
eğitimi, bireylerin işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara gerekli bilgiyi, beceriyi ve araçları
kazandırmaya dönük olmalıdır. Girişimcilik eğitimi ile girişimcilik niyeti arasında pozitif
ilişki vardır. Özetle, girişimcilik eğitimi sırasında, öğrencilerde keşfedilmemiş girişimcilik
beceri ve yeteneklerinin açığa çıkarılması, öğrencilerin potansiyel girişimci adayı olmalarını
sağlamaktadır.
Bireylerin girişimcilik faaliyetine başlamadan önce girişimcilik eğitimi almaları onları
hem kendi yeteneklerinin farkına varmalarını sağlar hem de gerçekleştirecekleri girişimcilik
faaliyetlerinin başarıları bir şekilde sonuçlanmasına katkı da bulunduğu düşünülmektedir. Bu
eğitimler sayesinde öğrencilerin girişimcilik yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve bu yeteneklerin
geliştirmesini sağlanmaktadır. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre girişimcilik eğitimi alan
bireylerin (Soylu & Kepenek, 2008), yeni iş kurmada üç kat daha fazla eğilime ve isteğe sahip
oldukları, yıllık %27 daha fazla gelir elde ettiği, mal varlıklarında %62’ye varan bir genişleme
olduğu, çalıştıkları işlere daha fazla bağlandıkları ve motive oldukları tespit edilmiştir.
Girişimin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve gelişmesinde girişimcilik eğitimi son derecede
önemlidir. Bundan dolayı tüm dünya da girişimcilik eğitimine verilen önem gün geçtikçe
artmaktadır. Bunun göstergeleri olarak Üniversitelerde girişimcilik bölümleri, girişimcilik
konferansları düzenlenmesi, girişimcilikle ilgili verilen kursların artması gösterilebilmektedir
(Yelkikalan, et al., 2010). Girişimcilik eğitiminin temel amacı bireylerin kendi işlerini kurarak
bağımsız çalışma isteği ve fazla kar elde etmesini sağlamak iken, girişimcilik eğitim
programlarının amacı bireylere girişimcilikle ilgili temel bilmesi gereken bilgileri öğretip, özel
sektöre girdikleri zaman yaşadıkları sıkıntıları ve zorlukları mümkün olduğunca hafifleterek
başarılı bir şekilde işletmesini yönetmeyi sağlamaktır (Patır & Karahan, 2010). Girişimcilik
eğitiminin ardındaki amaç, genellikle öğrencilerin kendi işini başlatmak ve yönetmek, bireyi
farklı jenerik bir yaşama hazırlama, ticaret ve sanayi dünyasını tanıtma ve çalışma becerilerini
sağlanması yatmaktadır (O’Connor, 2013)
Girişimcilik eğilimi olup da bu eğilimi gün yüzüne çıkaramayan bireylerin girişimcilik
eğitimi sayesinde potansiyellerini keşfetmesi, girişimcilikle ilgili yeteneklerini geliştirmesi ve
başarılı bir şekilde işletme kurup yöneltmesine yardımcı olması açısından girişimcilik eğitimi
girişimcilik eğilimini pozitif yönde etkilemektedir (Mutlu, 2014). Bu bağlamda girişimcilik
eğitimi verilmesinin yanı sıra ders aşamasında başarılı girişimcilerin de derse katkı sağlaması ve
bu girişimcilerin bilgi ve tecrübelerinden de yararlanılması gerekmektedir (Balaban & Özdemir,
2008). Girişimcilik eğitimi, üretim de olduğu girdisi belli olan bir malın çıktısının da aşağı
yukarı belli olduğu bir süreç değil, belirli metotların ve yöntemlerin aktarıldığı fakat sadece
ticari girişimlere yönelik değil hayatın her anında kullanılabilecek bilgilerin sağlandığı bir süreç
olarak da görülebilmektedir (Bulut & Aslan, 2014).
Girişimcilik eğitiminin tarihsel boyutuna baktığımızda ise Girişimcilik konusunda ilk
eğitimi Emeritus Japonya’da vermiştir. Verdiği eğitime küçük işletmeleri hedef alarak başlamış
ve Japon ekonomisine son derecede katkı sağlayacağını belirtmiştir. ABD’de ise ilk girişimcilik
eğitimi 1947 yılında Harvard İşletme okulunda Myles Mace tarafından verilmiştir. ABD’de de
Japonya’da olduğu gibi küçük işletmelere yönelik kurslar düzenlenmiş fakat Japonya’dan
ayrılan yönü burada verilen kursların daha çok liderlik özelliklerinin kazandırılmasına yönelik
olduğu belirlenmiştir. Avrupa’da ise girişimcilik eğitimi; küçük işletmelerin sorunları ve
eğitimleri üzerine 1958 yılında St. Galen Üniversitesinde verilen bir konferans ile başladığı
belirlenmiştir (Duran, Büber, & Gümüştekin, 2013). Avusturya hükümeti fikir üreten yetenekleri
güçlendirmek, bu fikirleri hızlı bir şekilde ticari hayatta uygulayacak, girişimcilik kültürünü ve
yenilikçi girişimciliği teşvik etmesi için eğitim sistemine 2001 yılında 2,9 milyon dolar yatırım
yaptı. (Jones, 2007) Kauffman vakfı Amerikan üniversite kampüslerini girişimciliğe ve girişimcilik
eğitimine daha elverişli hale getirmek için 2003 yılında 40 milyon dolar bağışladı. Girişimcilik
eğitimi yükseköğretim kurumlarında dikkat çekici bir genişlemeyle büyük bir yer tutmaktadır.
Tüm bu yapılan yatırımların altında yatan temel neden öğrencilerin ve akademisyenlerin
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girişimcilik potansiyelini ortaya çıkaracak koşulları sağlamaktır (Albornoz, 2011).
Ülkemizdeki girişimcilik eğitimlerini incelediğimiz zaman ön plana çıkan ilk kurum
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
’dir. Yeni iş kuracaklara ve/ veya işletmesini geliştirmek isteyenlere destek sağlayan bir
kuruluştur. Bu destekten yararlanmak için ilk etapta 70 saatlik uygulamalı girişimcilik
eğitimi alınması zorunludur. Bu kursu çeşitli dernekler ve kurumlar düzenlemekteyken
Aksaray Üniversitesi gibi çeşitli Üniversiteler ile işbirliği yapılarak bütün bölümlere
girişimcilik dersinin zorunlu hale getirilip bu sertifikaya sahip olunabilmektedir.
Bu sertifika sayesinde bireylere hibe adı altında ve kredi olarak çeşitli destekler
verilmektedir. Bu eğitimler sayesinde kursiyerler ilk etapta girişimcilik potansiyellerini
ortaya çıkartırken ikinci etapta iş fikrini ortaya koyup iş planı hazırlamayı öğrenmektedir.
Ülkemizde başta üniversite mezunları olmak üzere işsiz bireyler uygun çalışma ve
iş yaşamı bulmadıkları için girişimciliğe yönelmektedir. Girişimci adayların yeni bir iş
kurmaya yöneldikleri zaman, işi kurmak için gerekli bilgi eksikliğine sahip oldukları, iş
yeri açma sırasında gerekli izin belgelerinin neler olduğu ve hangi kurumlar tarafından
verildiği gibi birçok sorunla karşılaştıkları gözlemlenmiş bu açıdan bir değerlendirme
yapıldığında uzman kişiler tarafından verilen girişimcilik eğitiminin Türkiye ekonomisine
önemli katkılar sağlayacağı belirlenmiştir (İslamoğlu, Namal, & Köleoğlu, 2014).
Günümüzde girişimcilik eğitimine ABD ve Avrupa’da ilk ve orta dereceli okullarda
başlandığı, Türkiye’de ise girişimcilik eğitiminin sadece üniversitelerde verildiği üzücü bir
gerçektir. Üniversitelerde ki verilen girişimcilik eğitimlerinin de öğrencilere sadece girişimci
ruhu kazandırmakla kalmayıp, iyi bir girişimci olmak için gerekli olan davranış kurallarının
da öğretilmesi gerekmektedir. Girişimcilik eğitimi yoluyla potansiyel girişimcilerde cesaret,
kararlılık, zorluklardan yılmama, başarma arzusu, hedeflere odaklanma ve problem çözmede
pes etme değil ısrarcılık gibi özelliklerinde girişimci adaylara öğretilmesi gerekmektedir
(Bozkurt & Alparslan, 2013) .
Girişimcilik eğitiminin amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz. Girişimcilik hakkında yararlı
bilgiler sağlamak, teknolojinin kullanım kapasitesini arttırmak, iş durumlarının incelenmesi ve
eylem planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, girişimcilik becerilerini belirlemek ve teşvik
etmek, girişimcilikle ilgili tüm sorunlar için çözüm yolları bulmak, değişimlere yönelik tutumları
değiştirmek, iş yeri kurma ve diğer girişimleri teşvik etmeyi sağlamaktır; Bireylerin girişimcilikle
ilgili bilgi edinmelerini sağlamak, eylem planlarında ve iş durumlarının analizinde teknolojinin
kullanım becerisini arttırmak, girişimcilik yeteneği ve becerisini belirlemek ve teşvik etmek,
birçok analitik tekniğin olumsuz önyargı risklerini ortadan kaldırmak, girişimciliğin eşsiz
yönleri için destek sağlamak, değişime yönelik tutumları değiştirmek, yeni girişimleri ve diğer
girişimcilik örneklerini teşvik etmektir (Raposo & Paço, 2011; Alberti,Sciascia ve Poli, 2004).
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ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Araştırmanın Amacı: Araştırmanın temel amacı; uygulamalı girişimcilik eğitimi ile
girişimcilik tutumu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ülkemizde uygulamalı girişimcilik
eğitimi KOSGEB’in destekleri kapsamında yer almaktadır. Uygulamalı girişimcilik eğitimi
“girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları
işletmelerin başarı düzeylerini artırmak” amacıyla düzenlenir. Diğer bir ifadeyle “ekonomik
kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi,
yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak” amacıyla düzenlemektedir
(Madde 1 ve Madde 6). Bu çerçevede Aksaray Üniversitesi ve KOSGEB arasında yapılan
protokolle uygulamalı girişimcilik eğitimi 56 saat olarak zorunlu ders kapsamına alınmıştır.
Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları: Bu çalışmanın ana kitlesini Aksaray Üniversitesi
Ortaköy Meslek Yüksekokulu, Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve
Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya
toplam 294 öğrenci katılmıştır. Araştırma kapsamının üç akademik birimle sınırlı tutulması
araştırmanın en önemli kısıntını oluşturmaktadır. Buna rağmen, bulguların konu ile ilgili
araştırmacılara önemli ipuçları sağlayacağı düşünülmektedir.
Örnekleme Süreci ve Veri Toplama Yöntemi: Çalışmada, örnekleme sürecinde basit
tesadüfî örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmada, verilerin toplanmasında anket
tekniğinden yararlanılmıştır. Anketler, araştırma kapsamına dâhil edilen akademik
birimlerde girişimcilik dersini yürüten öğretim elemanlarının katkılarıyla anketör
tarafından uygulanmıştır. Anket, beş bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde;
öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, ikinci bölümde; öğrencilerin girişimcilik
yeteneklerine ilişkin algıları, üçüncü bölümde; girişimcilik tutumu ve kapasitesi,
dördüncü bölümde; girişimcilik eğitiminin amacı ve beşinci bölümde ise girişimcilik
dersinin yürütülmesine ilişkin ifadeleri içeren ölçekler yer almıştır. Araştırmada
kullanılan ölçekler, Durrant’ın (2014) çalışmasından uyarlanmıştır.
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AMACI İLE GİRİŞİMCİLİK
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Araştırmanın Hipotezleri: Araştırmanın amacı ve literatür incelenmesine bağlı olarak
geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir;
H1: Girişimcilik eğitiminin amacı ile girişimcilik yeteneği arasında bir ilişki vardır.
H2: Girişimcilik eğitiminin amacı ile girişimcilik tutumu ve kapasitesi arasında bir ilişki vardır.
H3: Girişimcilik dersinin içeriği ile girişimcilik yeteneği arasında bir ilişki vardır.
H4: Girişimcilik dersinin içeriği ile girişimcilik kapasitesi ve girişimcilik tutumu aranda bir
ilişki vardır.
H5: Öğrencilerin girişimcilik yetenekleri, girişimcilik tutumları ve girişimcilik kapasiteleri
ailede girişimcinin olması durumuna göre farklılık göstermektedir.
H6: Öğrencilerin girişimcilik yetenekleri, girişimcilik tutumları ve girişimcilik kapasiteleri iş
fikirlerinin olması durumuna göre farklılık göstermektedir.
H7: Öğrencilerin girişimcilik yetenekleri, girişimcilik tutumları ve girişimcilik kapasiteleri,
mezun olduktan sonra işlerini kurma düşüncelerine göre farklılık göstermektedir.
Araştırmanın Bulguları: Araştırma bulguları, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri,
kullanılan ölçeklerin güvenilirlik-geçerlilik analizi ve korelasyon analizi sonuçları ile ortaya
konulmuştur.
Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özellikleri: Araştırma kapsamına dâhil
edilen öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar dikkate alındığında toplam
294 öğrencinin %57,5’i (169) bayanlardan, %42,5’i (125) erkeklerden oluştuğu belirlenmiştir.
Ankete katılan öğrencilerin %74,5’i (219) Ortaköy Meslek Yüksek Okulu’nda 2. Sınıfta oldukları,
%10,5’i (31) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda aynı şekilde 2.sınıf öğrencileri oldukları,
%15’i (44) öğrencinin ise İİBF ‘de 4. Sınıf öğrencisi oldukları belirlenmiştir. Bu çalışmada, iş
hayatına atılma imkânı en yüksek öğrenci grubunun son sınıf olmasından dolayı diğer sınıflar
çalışma kapsamına katılmamıştır. Ankete katılan öğrencilere ailelerinde girişimci olup olmadığı
sorulduğunda ise, öğrencilerin %26,5’i (78) ailede girişimci bir üyenin olduğunu, %73,5 ‘i (216)
ailede herhangi bir girişimci üyenin olmadığını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin
%73,1’i (215) mezun olduktan sonra kendi işinin patronu olmak istekleri, bu öğrencilerin
%62,2’i (183) bu konuyla ilgili belirli fikirlerinin olduğu yani bilinçli olarak girişimcilik
faaliyetlerini gerçekleştirecekleri belirlenmiştir. Geriye kalan %10,9’u (32) ise sadece girişimci
olmayı düşündüklerini belirtmişlerdir.
Ölçeklerin Güvenilirlik-Yapısal Geçerliliği: Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik
analizinde Cronbach’s Alpha katsayısı, yapısal geçerlilik analizinde ise faktör analizi kullanılmış
olup sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 1: Girişimcilik Yeteneği Ölçeğinin Güvenilirlik ve Yapısal Geçerliliği
Faktörler ve Değişkenler
Faktör 1: İş Yönetimine ilişkin kişisel yetenekler
Fırsatları yeterince algılayabilme yeteneğiniz
Yaratıcı olma yeteneğiniz
Problem çözme yeteneğiniz
Liderlik yapabilme yeteneğiniz
Yeni ürünler ve hizmetler geliştirme yeteneğiniz
Karar alma yeteneğiniz
Belirli düzeyde risk alabilme yeteneğiniz
Faktör 2: Beşeri ilişkiler yeteneği
İletişim yeteneğiniz
Sosyal ilişki kurabilme yeteneğiniz
Faktörlere İlşkin Cronbach’s Alpha
Açıklanan Varyans
Açıklanan Toplam Varyans
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
Bartlett’s Test of Sphericity- Approx. Chi-Square
Ölçeğe İlişkin Cronbach’s Alpha
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Faktör Yükleri
1

2

,683
,712
,652
,604
,577
,630
,635

,793
33,25

53,15
,846
708,216
,823

,874
,856
,762
19,40

Tablo 1’de araştırma kapsamına dahil edilen öğrencilerin girişimcilik yetenek düzeylerine
ilişkin hazırlanan “girişimcilik yeteneği” ölçeğinin güvenilirlik ve yapısal geçerlilik analizi
sonuçları görülmektedir. Ölçeğin güvenirlilik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,823; Girişimcilik
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yetenek algısı iki temel faktörle toplam %53,15 varyansla açıklanmaktadır. Faktörlere ilişkin
Cronbach’s alfa katsayıları faktör bir için; 0,793 ve faktör iki için 0,762 olduğu belirlenmiştir.
Örneklem yeterlilik katsayısı (KMO) ise 0,846 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 2: Girişimcilik Algısı Ölçeğinin Güvenilirlik ve Yapısal Geçerliliği
Faktörler ve Değişkenler

Faktör Yükleri
1

2

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN
AMACI İLE GİRİŞİMCİLİK
YETENEĞİ, GİRİŞİMCİLİK
TUTUMU VE KAPASİTESİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Faktör 1: Girişimcilik tutumu
Girişimci olmak, bana dezavantajlarından ziyade daha avantajlı
gelmektedir.

,747

Girişimci olarak bir kariyer bana daha cazip gelmektedir.

,803

Eğer kaynaklarım ve fırsatlarım olsaydı, bir iş yeri açardım.

,742

Girişimci olmak benim için oldukça tatmin edici bir durumdur.

,845

Birçok seçenek arasında girişimci olmayı tercih ederim.

,824

Faktör 1: Girişimcilik kapasitesi
Bir firma ile başlamak ve ücretli çalışmak benim için kolaydır.

,649

Uygun bir firmada çalışmaya hazırım.

,764

Yeni bir firmanın iş süreçlerini kontrol edebilirim.

,736

Yeni bir firmada çalışmaya başlamak için gerekli olan pratik detayları
biliyorum.

,657

Girişimcilik projelerinin nasıl geliştirildiğini biliyorum.

,547

Eğer bir firmada çalışmayı denersem, yüksek ihtimalle başarılı
olurum.

,577

Faktörlere İlşkin Cronbach’s Alpha

,858

,739

Açıklanan Varyans

29,56

24,03

Açıklanan Toplam Varyans

56,59

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

,837

Bartlett’s Test of Sphericity- Approx. Chi-Square

985,746

Ölçeğe İlişkin Cronbach’s Alpha

,776

Tablo 2’de öğrencilerin girişimcilik algılarını belirlemeye yönelik kullanılan ölçeğin
güvenilirlik ve yapısal geçerlilik analizi sonuçları yer almaktadır. Girişimcilik algısı ölçeğinin
güvenirlilik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,776 olarak saptanmıştır. Tabloda görüldüğü gibi
öğrencilerin girişimcilik algıları, girişimcilik tutumları ve girişimcilik kapasiteleri olarak iki temel
faktörle toplam %56,59 varyansla açıklanmaktadır. Girişimcilik tutumuna ilişkin Cronbach’s
Alpha Katsayısı 0,858 ve açıklanan varyans %29,56’dır. Girişimcilik kapasitesine ilişkin
Cronbach’s Alpha Katsayısı 0,739 ve açıklanan varyans %24,03 olarak saptanmıştır. Örneklem
yeterlilik katsayısı (KMO) ise 0,837 olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 3: Girişimcilik Eğitiminin Amacı Ölçeğinin Güvenilirlik ve Yapısal Geçerliliği
Faktör ve Değişkenleri

Faktör Yükleri

Faktör: Girişimcilik eğitiminin amacı
İşletme sahibi olarak başarılı liderlik yetenekleri ve iş hayatını öğretmek.

,695

Ulusal, bölgösel ve yerel ekonomik kalkınma sorunlarına farkındalık
getirmek.

,664

Bizleri girişimciliğe teşvik etmek.

,736

Özellikle girişimciliğe dönük entellektüel bilgiler aktararak girişimci
olarak gelişmemizi sağlamak.

,657

Sosyo-ekonomik eşitliği sağlamak için girişimciliği teşvik etmek.

,690

Yeni bir işletme kurmaya teşvik etmek.

,714

Pazar araştırması ve pazar fırsatlarını yakalama becerisini geliştirmek.

,742

Girişimcilikte kaynakların etkin kullanımını öğretmek

,706

Faktöre İlşkin Cronbach’s Alpha

,858

Açıklanan Toplam Varyans

49,16

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

,871

Bartlett’s Test of Sphericity- Approx. Chi-Square

771,029

Ölçeğe İlişkin Cronbach’s Alpha

,858

Tablo 3’de girişimcilik eğitiminin öğrenciler tarafından algılanma düzeyine ilişkin
geliştirilen “girişimcilik eğitiminin amacı” ölçeğinin güvenilirlik ve yapısal geçerlilik analizi
sonuçları yer almaktadır. Ölçeğin güvenirlilik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,858; açıklanan
toplam varyansı %49,16 ve örneklem yeterlilik katsayısı (KMO) ise 0,871 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 4: Girişimcilik Dersinin İçeriği Ölçeğinin Güvenilirlik ve Yapısal Geçerliliği
Faktör ve Değişkenleri

Faktör Yükleri

Faktör: Girişimcilik dersi
Girişimcilik dersinin içeriğinin girişimcilikle uyumu

,665

Ders toplam saatinin yeterliliği

,661

Ders kaynaklarının yeterliliği

,730

Dersin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine katkısı

,780

Yapılan ödev çalışmalarının girişimcilik fikrinin oluşmasına katkısı

,727

Ders ile ilgili örnek olay çözümlemelerinin girişimcilik eğitimine katkısı

,726

Girişimcilik dersi sınavlarının dersin içeriğine uygunluğu

,741

İş planı yapabilme yeteneğinizi geliştirme düzeyi

,710

Gelecekte kendi işinizi kurnayı düşünürseniz, bu çabanıza dersin katkısı

,745

Girişimcilik dersini veren öğretim elemanının derse hâkimiyeti

,649

Faktöre İlşkin Cronbach’s Alpha

,893

Açıklanan Toplam Varyans

51,03

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

,899

Bartlett’s Test of Sphericity- Approx. Chi-Square

1303,86

Ölçeğe İlişkin Cronbach’s Alpha

,893

Tablo 4’de girişimcilik dersinin içeriğinin öğrenciler tarafından algılanma düzeyine ilişkin
geliştirilen ölçeğin güvenilirlik ve yapısal geçerlilik analizi sonuçları görülmektedir. Ölçeğin
güvenirlilik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,893; açıklanan toplam varyansı %51,03 ve örneklem
yeterlilik katsayısı (KMO) ise 0,899 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak ölçeklere ilişkin tüm
değerlere dikkate alındığında ölçeklerin güvenilirlik ve yapısal geçerlilik düzeyinin oldukça
yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Girişimcilik Eğitimi İle Girişimcilik Yeteneği, Girişimcilik Tutumu ve Kapasitesi
Arasındaki İlişki
Çalışmada girişimcilik eğitimi ile girişimcilik yeteneği, girişimcilik kapasitesi ve
girişimcilik tutumu arasındaki ilişki incelenmiş olup sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 5: Girişimcilik Eğitimi Girişimcilik İlişkisi
Ort.

Std. Sap.

1. İş Yönetimine ilişkin
kişisel yetenekler

4,01

,569

2. Beşeri ilişkiler yeteneği

4,30

,715

3. Girişimcilik tutumu

4,01

,758

4. Girişimcilik kapasitesi

3,68

,629

5. Girişimcilik eğitiminin
amacı

4,09

,605

6. Girişimcilik dersinin
içeriği

4,11

,676

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

1
1

2

,505**
,001
,471**
,001
,424**
,001
,333**
,001
,260**
,001

1

3

4

5

6

,230**
1
,001
,385** ,186**
1
,001 ,001
,303** ,416** ,304**
1
, ,001 ,001 ,001
,196** ,302** ,260** ,466** 1
,001 ,001 ,001 ,001

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN
AMACI İLE GİRİŞİMCİLİK
YETENEĞİ, GİRİŞİMCİLİK
TUTUMU VE KAPASİTESİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin girişimcilik dersi ve girişimcilik eğitiminin amacına
yönelik algılamaları ile girişimcilik yetenekleri, girişimcilik kapasiteleri ve girişimciliğe yönelik
tutumları arasındaki korelasyon analizi sonuçları görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre,
tüm değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Girişimcilik eğitiminin
amacı ile girişimcilik tutumu arasında (r:,416) ve girişimcilik dersinin içeriği ile girişimcilik
eğitimin amacı arasında (r: ,466) orta düzeyde pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bu
bağlamda H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri de kabul edilmiştir.
Karahan ve Patır (2010), Girişimcilik eğitimi ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik
profillerinin belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarında, girişimcilik eğitimi ile girişimcilik
yetenekleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin
girişimcilik yeteneklerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Moberg (2014), öğrenciler
üzerine gerçekleştirdiği çalışmasında, girişimcilik eğitiminin pedagojik yönünün olduğu ve
eğitim yoluyla öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilebileceğini vurgulamaktadır. Bu
bağlamda çalışmada girişimcilik eğitimi ile sonradan kazanılan girişimcilik becerileri arasında
pozitif bir ilişkin olduğu belirlenmiştir. Bae vd. (2014), gerçekleştirdikleri çalışmada, girişimcilik
eğitimi ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koymuşturlar. Çalışmada girişimcilik
eğitimi ile girişimcilik niyeti arasında pozitif bir ilişkin olduğu, girişimcilik eğitimi ile işletme
eğitimine göre girişimcilik niyetinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle girişimcilik
eğitimi alanların işletme eğitimi alanlara göre girişimcilik niyetlerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür. Saeed, vd. (2014) tarafından Pakistan’da öğrenciler üzerine gerçekleştirilen
çalışmada, girişimcilik eğitimi ve üniversitenin öğrencilerin girişimcilik niyetleri üzerindeki
etkisi araştırılmıştır. Söz konusu çalışmada öğrencilerin girişimcilik eğitimini algılama durumları
ile girişimcilik niyetleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ve üniversitenin öğrencilerin kişisel
gelişimlerine sağladı desteğin onların girişimcilik niyetlerini olumlu etkilediği belirlenmiştir.
H5: Öğrencilerin girişimcilik yetenekleri, girişimcilik tutumları ve girişimcilik kapasiteleri ailede
girişimcinin olması durumuna göre farklılık göstermektedir. Hipotezine ilişkin sonuçlar ise Tablo
6’da verilmiştir.
Tablo 6: Ailede Girişimcinin Olması ve Girişimcilik Yeteneği, Tutumu ve Kapasitesi
Std.
Hipotez
Ailenizde girişimci var mı?
N
Ortalama
t-değeri p-değeri
Sap.
Sonucu
1. İş Yönetimine ilişkin
kişisel yetenekler

Evet

78

4,15

,558

Hayır

216

3,95

,566

2. Beşeri ilişkiler
yeteneği

Evet

78

4,42

,655

Hayır

216

4,25

,732

Evet

78

4,08

,776

Hayır

216

3,98

,752

Evet

78

3,78

,618

Hayır

216

3,65

,630

3. Girişimcilik tutumu
4. Girişimcilik
kapasitesi

2,65

,008

Kabul

1,76

,079

Ret

1,02

,305

Ret

1,66

,097

Ret

Tablo 6’da öğrencilerin ailesinde girişimcinin olması veya olmamasının onların girişimcilik
yeteneklerinde, girişimcilik tutumlarında ve girişimcilik kapasitelerinde bir farklılık oluşturuyor
mu? Sorusuna ilişkin t-testi sonuçları görülmektedir. Ailede girişimci birisinin olması
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öğrencilerin, iş yönetimine ilişkin kişisel yetenekleri arasında bir farklılığa yol açarken diğer
değişkenler açısında bir farklılık oluşturulmadığı belirlenmiştir. Özellikle ailesinde girişimci olan
öğrencilerin iş yönetimine ilişkin yeteneklerinin yüksek olduğu görülmüştür.
H6: Öğrencilerin girişimcilik yetenekleri, girişimcilik tutumları ve girişimcilik kapasiteleri iş
fikirlerinin olması durumuna göre farklılık göstermektedir.
Tablo 7: Kendi İşinin Patronu Olma Fikri ve Girişimcilik Yeteneği, Tutumu ve
Kapasitesi
Kendi işinizin patronu olma
N Ortalama
Std.
t-değeri p-değeri Hipotez
fikrine sahip misiniz?
Sap.
Sonucu
1. İş Yönetimine ilişkin
kişisel yetenekler

Evet

183

4,13

,533

Hayır

111

3,79

,565

2. Beşeri ilişkiler
yeteneği

Evet

183

4,36

,731

Hayır

111

4,19

,678

3. Girişimcilik tutumu
4. Girişimcilik kapasitesi

Evet

183

4,25

,624

Hayır

111

3,60

,788

Evet

183

3,73

,648

Hayır

111

3,61

,591

5,19

,001

Kabul

2,01

,045

Kabul

7,85

,001

Kabul

1,58

,114

Ret

Tablo 7’de kendi işinin patronu olma fikrine sahip olma veya olmama durumuna
göre girişimcilik yeteneği, girişimcilik tutumu ve girişimcilik kapasitesinin farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin test sonuçları görülmektedir. Sonuçları incelediğimizde, kendi işinin
patronu olama fikrine sahip olma veya olmama durumuna göre yönetimine ilişkin kişisel
yetenekler, beşeri ilişkiler yeteneği ve girişimcilik tutumuna ilişkin algı durumu farklılık
gösterirken girişimcilik kapasitesinde ise bir farklılık görülmemiştir. Ortalama değerlerden de
anlaşılacağı üzere iş fikrine sahip olan öğrencilerin işi yönetimine ilişkin kişisel yetenekleri,
beşeri ilişkiler yetenekleri ve girişimcilik tutumlarının yüksek olduğu dikkat çekmektedir.
Dolayısıyla farklılığın kaynağı da bu hususa dayanmaktadır.
H7: Öğrencilerin girişimcilik yetenekleri, girişimcilik tutumları ve girişimcilik kapasiteleri,
mezun olduktan sonra işlerini kurma düşüncelerine göre farklılık göstermektedir.
Tablo 8: Mezun Olduktan Sonra Kendi İşini Kurma Düşüncesi ve Girişimcilik Yeteneği,
Tutumu ve Kapasitesi
Mezun olduktan sonra kendi
işinizin patronu olmak istiyor
musunuz?
1. İş Yönetimine ilişkin
kişisel yetenekler
2. Beşeri ilişkiler yeteneği
3. Girişimcilik tutumu
4. Girişimcilik kapasitesi

N

Ortalama

Std.
Sap.

Evet

215

4,12

,541

Hayır

79

3,70

,536

Evet

215

4,36

,699

Hayır

79

4,12

,735

Evet

215

4,25

,603

Hayır

79

3,35

,755

Evet

215

3,71

,648

Hayır

79

3,60

,569

t-değeri

p-değeri

Hipotez
Sonucu

5,87

,001

Kabul

2,55

,011

Kabul

10,50

,001

Kabul

1,41

,157

Ret

Tablo 8’de öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi işlerini kurup veya kurmama
durumlarına göre girişimcilik yetenekleri, girişimcilik tutumları ve kapasitelerinde farklılık
gösterip göstermediğine yönelik test sonuçları görülmektedir. Test sonuçları dikkate
alındığında öğrencilerin iş yönetimine ilişkin kişisel yetenekleri, beşeri ilişkiler yeteneği ve
girişimcilik tutumlarında bir farklılık söz konusu iken girişimcilik kapasitelerinde herhangi
bir farklılık görülmemiştir. Mezun olduktan sonra kendi işlerini kuracak olan öğrencilerin
girişimcilik yetenekleri, girişimcilik tutumları ve girişimcilik tutumlarının diğer öğrencilere göre
daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.
1.Sonuç
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sahip oldukları kaynakların yanı sıra bu kaynakların
etkin verimli kullanılmasıyla da ilgilidir. Girişimcilik, kıt olan kaynakların rasyonel kullanımını
sağlayarak ülke kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle hem özel sektörün
hem de devletin girişimciliğin geliştirilmesinde doğrudan etkin rol oynamaları gerekir.
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Girişimcilik, bir ülkedeki girişimci yetenekleri dikkate alarak bu yetenekleri ülke ihtiyaçları
doğrultusunda çeşitli sektörler bazında değerlendirmek ve geliştirme sürecidir. Girişimcilik
yeteneği doğuştan olacağı gibi sonradan kazanılan bir yetenek olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle girişimcilik yeteneğinin sonradan kazandırılmasında girişimcilik eğitim ve desteği
oldukça önemlidir. Girişimcilik eğitimi, bir ülkenin sahip olduğu beşeri sermayeyi fırsata
dönüştürerek bireylerin üretime doğrudan katılmalarını sağlamaktır. Bu nedenle girişimcilik
eğitimi sadece okul süreci ile sınırlı tutulmamalı farklı kitlelere farklı dönemlerde de verilerek
ömür boyu sürdürülmelidir.
Çalışmada girişimcilik eğitiminin bir kesiti olan üniversite dönemi incelenmiştir.
Özellikle girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik algıları ve gelecekte potansiyel
girişimci olmalarına olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir. Girişimcilik eğitiminin kapsam ve
içeriğinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması, girişimci yeteneklerinin geliştirilmesine ve girişimci
kapasitelerinin artırılmasına katkı sağladığı görülmüştür. Bu nedenle girişimcilik eğitiminin
içeriği belirlenirken aşağıdaki hususların dikkate alınmasında yarar vardır:
Girişimcilik eğitimi;
• Öğrencilerin girişimcilik davranışlarını geliştirmeye dönük olması,
• Öğrencilerin iş fikri oluşturma seçeneklerini geliştirmeli,
• Yeni bir işletme kurma ve yönetme becerisini kazandırmalı,
• İş planı yapabilme yeteneği sağlamalı,
• Girişimcilik ilgili başarı hikayeleri okuyabilme ve kavrayabilme yeteneğini geliştirmeli,
• Girişimcilikle ilgili teorik bilgileri uygulamaya dökebilme becerisi kazandırmalı,
• Girişimcilik eğitimi konuya hakim olan uzmanlar tarafından verilmeli,
• Özetle girişimcilik eğitimi bir zorunluluk olarak değil, istekli ve devamlı bir süreç olarak
algılanmalıdır.
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK KALKINMAYA KATKISI:
SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖRNEKLER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Cuma Demirtaş1
Kahraman Kalyoncu2

ÖZET

Son dönemde ilginin giderek arttığı bir alan olan kamu, özel ve üçüncü sektörün kesişimin
de faaliyet gösteren girişimci özellikler setini kullanarak topluma sosyal değer yaratan bireylere
sosyal girişimciler denilmektedir. Sosyal girişimciler, dönüşümsel, ekonomik ve politik
yenilikleri karekterize ederek toplumsal sorunlara kalıcı çözümler bulmayı hedeflemektedirler.
Bu yenilikleri gerçekleştirmek için yürütmüş oldukları faaliyetler sonucunda toplumda beşeri
ve sosyal sermaye yaratımını gerçekleştirmektedirler. Bu sayede hem toplumsal sorunlar en
aza indirilmekte hem de istihdam, ekonomik büyüme ve kalkınma gibi sosyo-ekonomik
kazanımlar elde edilmektedir. Bu çalışmada sosyal girişimci işletmelerin yürütmüş oldukları
projelerin ekonomik kalkınmaya katkısının olup olmadığı sosyal girişimci örneklerin faaliyetleri
yardımı ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Sosyal Sermaye, Beşeri Sermaye, Ekonomik
Kalkınma, İstihdam.

1.Giriş

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte önem kazanmaya başlayan
girişimcilik ortaçağdan günümüze kadar tanımlanmaya çalışılan bir konudur. Bu tarihten
itibaren pek çok araştırmacının özellikle de iktisatçı ve işletmecilerin ilgi alanında olmuştur.
Artan ilgi ve öneme rağmen girişimcilik hakkında herkes tarafından kabul gören bir
tanımlama yapılamamaktadır. Dolayısıyla girişimcilik hakkında araştırmacılar arasında tam
bir uzlaşı sağlanamamıştır. Farklı araştırmacılar tarafından farklı şekilde tanımlama yapılmıştır.
(Özdevecioğlu & Cingöz, 2009).
En genel şekli ile girişimcilik, belirli fırsatlardan yararlanmak için bazı kaynakların
araştırıldığı, değerlendirildiği ve bunlardan en optimal şekilde fayda sağlandığı bir süreç olarak
tanımlanabilir. Girişimcilik bu süreci gerçekleştirmek için bir değişim ajanına yani “girişimcilere”
ihtiyaç duyar. Girişimci terimi ilk kez Fransız iktisatçı J. Baptista Say (1800) tarafından ekonomik
kaynakları bir alt düzlemden bir üst düzleme taşıyan birey olarak tanımlanmıştır. En kapsamlı
tanım girişimcilerin genel kabul görmüş değerlerin algılanan fırsatları yenilikçi ve yaratıcı
yetenekleri ile dönüştürerek topluma kazandırmaktır. Bu fırsatlar toplumun her alanında
sanatta, okulda, işletmede vs. her yerde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Tanımlamalardan
da anlaşılacağı üzere girişimcilik hayatın her alanında yer almaktadır. Bundan dolayı
girişimciliği kendi işletmesini kurmak veya küçük işletme sahipliğinin ötesinde bir toplumsal
olgu olarak kabul etmek gerekiyor. Sosyal girişimcilik kavramı da girişimcilik kavramı gibi
farklı araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde tanımla yapılmış ve dolayısı ile üzerinde genel
bir uzlaşı sağlanamamıştır. Bir grup araştırmacı sosyal girişimciliği sosyal değer yaratmak için
alternatif finansman kaynaklarını değerlendiren bir girişim türü olarak görmektedir. Diğer
bir grup, işletmelerin sosyal sorumluluk adı altında sektörler arası işbirliği içinde yürüttükleri
faaliyetler olarak tanımlamaktadır. Bir diğer grup ise sosyal girişimciliği, sosyal değişimin
desteklenmesi ve sosyal sorunların azaltılması kapsamında sosyal sorumluluk üstlenen
işletmelerin ya da kar amacı gütmeyen yapıların faaliyette bulunması olarak algılamaktadırlar.
(Özdevecioğlu & Cingöz, 2009).
Drucker’e göre sosyal girişimciler toplumun performansını artıran ve kaynakları verimli
alanlara doğru kanalize eden bireylerdir. Sosyal girişimcilik ise bireylerin sosyal değişim
vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik girişimlerde bulunması ve gerekli finansal kaynakları bunun
gerçekleşmesi için tedarik etmesidir. Sosyal amaçlar için kurulan sosyal girişimci kuruluşlar
ekonomik faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üretmektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken
girişimci özelliklerde bulunarak sorun ve fırsatları fark etme, doğru değerlendirme ve risk alma
gibi yaklaşımlar izlemektedir. Bunun yanında istihdam imkanları yaratılmasında bir piyasa
aktörü olarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya da katkı sağlamaktadır(Ersen & Ekmekçi, 2010).
Sosyal girişimcilik, girişimcilik kavramından farklıdır ama yine de klasik konsepti ile birçok
benzerlikleri paylaşıyor. Ancak, girişimcilik” ve “sosyal girişimcilik” arasındaki fark, bir yaratılış
amacından kaynaklanıyor. Sosyal girişimciler geniş ölçüde toplumları dönüştürmeye çalışırken,
geleneksel girişimciler tipik olarak kar marjı yapmak için çalışmaktadırlar(Smith-Hunter &
College, 2008). Ancak sosyal girişimcilerde temel misyonunu kaybetmeksizin kar amaçlı
işletmeler gibi faaliyetlerde bulunarak kar maksimizasyonu yapabilir. Yani bir sosyal girişimin
1
2
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tamamıyla verimlilik ve etkinlik bazlı çalışarak hem kar hem de sosyal fayda amaçlı olabileceğini
ifade etmektedir (Özdevecioğlu & Cingöz, 2009).
Özetle, sosyal girişimcilik tanımları her tanım kapsamına göre farklılıklar arz etse de aynı
amaca hizmet etmektedir; sosyal dönüşümü gerçekleştirmek için geleneksel girişimci ilkeleri
kullanan, yenilikçi bireyler olarak ifade edilebilir. Buna göre sosyal girişimciler günümüzde
devletin ve özel sektörün piyasa başarızlığı sonucu ortaya çıkan kompleks sorunlara çözüm
bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar çevre, sağlık, eğitim, ekonomik ve kırsal
kalkınma ve yoksulluğu azaltma vb. temel sorunlara topluma fayda sağlayacak şekilde çözüm
bulmaya odaklanmaktadır. Çalışmanın geri kalanı aşağıdaki gibi organize edilmektedir: İkinci
bölümde sosyal girişimcilik kavramı hakkında bilgi verildikten sonra, üçüncü bölümde sosyal
girişimciliğin ekonomik kalkınmaya katkısı belirlenerek, dördüncü bölümde sosyal girişimci
kuruluşların beşeri sermaye yatırımı faaliyetleri ile ekonomik ve kırsal kalkınmaya katkısı yer
almakta son olarak beşinci bölümde genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

2.Sosyal Girişimciliğin Kökeni

Girişimcilik türlerinden biri olan ve girişimcilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sosyal
fayda misyonuna sahip yeni bir kavram son dönemlerde kamu, özel ve kar amaçsız işletmelerde
önemli bir alan haline geldi. Aslında sosyal girişimcilik kavramı yeni bir olgu gibi görünüyor olsa
da fonksiyon açısından oldukça eskilere dayanmaktadır(Özdevecioğlu & Cingöz, 2009).
İngiltere›de, sosyal girişimcilik kökenleri on dokuzuncu yüzyıla dayanmaktadır. Bu
dönemde SaltaireSirTitus Tuz ve Robert Owen da dahil olmak üzere hayırsever iş sahipleri ve
sanayiciler, çalışanlarının çalışma, eğitim ve kültürel yaşamlarını geliştirerek çalışanların refahını
gözettiği bir zamanı tanımlamaktadır. Bu zamandan itibaren, sosyal girişimcilik toplumsal
girişim, kalkınma, eğitim, kiliseler, kar amacı gütmeyen sektörler ve gönüllü kuruluşlar ile ilişkili
olmuştur(Shaw, 2004).
Sosyal girişimcilik uygulamaları daha eski dönemlerde gerçekleşmesine rağmen, sosyal
girişimcilik kavramının hürriyetine kavuşması 1980’de Bill Drayton’un kurduğu ve dünya
çapında sosyal yenilikçilere fon sağlayan Ashoka adlı kuruluşla gerçekleşmiştir (Dees, 2007;
Sarıkaya, 2010;Kırılmaz, 2013). Bu örgütler, çoğu zaman sosyal ekonomi veya 1990’lardan
itibaren, İngiltere’de, ‘üçüncü sektör’ olarak adlandırılmaktadır. Bu kadar kısa sürede bu
örgütlerin gelişmesinin nedeni geleneksel devlet ve sosyal hizmetler ve sosyal devlet içinde
ortaya çıkan sorunlara bağlanabilir. Böyle bir ortamda sosyal girişimciler, kalkınma ve sosyal
sorunlarla mücadelede geleneksel devlet, gönüllü ve topluluk mekanizmaları ile sorunların
çözülemeyeceği bunun yerine yenilikçi yolların hayati öneme sahip olduğu vurgulanmıştır
(Shaw, 2004).
Buna göre sosyal girişimciler günümüzde devletin ve özel sektörün piyasa başarızlığı
sonucu ortaya çıkan kompleks sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar
çevre, sağlık, eğitim, ekonomik büyüme ve yoksulluğu azaltma vb. temel sorunlara topluma
fayda sağlayacak şekilde çözüm bulmaya odaklanmaktadır(Akinyemi, Dilyard, Anderson,
& Schroeder, 2011).Bu sorunlara çözüm bulmak için gerçekeştirilen faaliyetlere göre sosyal
girişimcileri üç tür yenilik ile karekterize edilebiliriz. Bunlar;
Dönüşümsel: yerel kapasiteyi geliştirerek, yerel normların, rollerin ve beklentilerin daha iyi
ve optimale doğru dönüşümünün sağlanmasını gerektirecek mekanizmanın kurulması
Ekonomik: mevcut ekonomik durumun geliştirilmesi ve verimliliği artırmak için gerekli
kaynak ve bilginin sağlanması
Politik: yerel hareketlerin oluşturulması ile marjinal kesimin politik nüfuzlarını artırmayı
amaçlamaktadır. Bu bakımdan sosyal girişimcilik faaliyetleri ülkenin ekonomik büyüme ve
kalkınmasını desteklemiş olmaktadır.

3.Sosyal Girişimciliğin Ekonomik Kalkınmaya Katkısı
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Girişimci sayısının artması ile ekonomik kalkınma arasında ilişki Schumpeter’den
beri iktisat literatüründe üzerinde çalışılmaya başlanan bir konu olmuştur. Girişimcilerin
ekonomik büyümeye katkısının yenilik yapma ve yeteneklerini somut bir biçimde çıktıya
dönüştürebilmesine bağlıdır. Schumpeter yenilikçi faaliyetleri;
1) Yeni bir ürünün sunulması yani bir ürünün kalitesinin artırılması ya da yeni bir ürünün
yaratılması olarak tanımlamış.
2) Yeni bir üretim yöntemin geliştirilmesi
3) Yeni bir piyasanın açılması
4) Yeni bir hammadde veya arzının bulunması
5) Endüstri yapısının geliştirilmesi (tekel yaratmak veya onu yıkmak gibi) şeklinde
sıralamıştır.
Schumpeter’e göre girişimcinin kar fırsatlarını yakalama arayışı girişimciyi yenilik yapmaya
itmektedir. Bunun sonucunda verimlilik artışının nedeni veya sonucu olarak bu fırsatlara erişimi
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gerçekleşmektedir. Böylece Schumpeter’e göre girişimcilik ve iktisadi büyüme arasında
birbirini besleyen karşılıklı bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Yani girişimciliğin artması ekonomik
büyümeyi artırır ya da ekonomik büyümenin gerçekleşmesi sonucu girişimciler için yeni
fırsatların oluşmasına ve yeni girişimcilerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır (Işık,
Göktaş, & Kılınç, 2011).
Girişimciliğin ve yeniliğin modele dahil edilmesi içsel büyüme teorileri ile mümkün
olmuştur. İçsel büyüme modellerinin ortak özelliği bilgi birikimi veya teknolojik gelişmenin
içsel olarak modele dahil edilmesidir. Modelde bilgi birikimi ve beşeri sermayeyi artıran ARGE, yenilik ve yaratıcılık, eğitim faaliyetleri teknolojik gelişmeyi içselleştirmektedir. Modelde
bilgi birikimi ve beşeri sermaye sonucu oluşan teknolojik gelişme ekonomik büyümeyi
artırmaktadır. Böylece girişimcide beşeri sermaye içinde yer alan bir bileşen olarak ekonomik
büyümeye ve kalkınmaya katkı sağlamaktadır (Işık, Göktaş, & Kılınç, 2011).
Girişimcilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan girişimler, yani işletmeler, dernekler,
vakıflar, sivil toplum kuruluşları; sosyal gelişme, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmanın
da temelini teşkil etmektedir(Özdevecioğlu & Cingöz, 2009). Bu girişimlere son dönemde
ilginin artması sosyal konulara ilginin artmasından kaynaklanmaktadır. Bunun en önemli
nedeni ekonomik kalkınmanın sosyal sorunlara tam olarak kalıcı çözüm bulması ile
gerçekleşeceği gerçeğinin anlaşılmasıdır. Bu girişimleri gerçekleştiren yapılara sosyal
girişimci denilmektedir.
Sosyal girişimciler geleneksel kar amacı güden girişimcilere birçok yönden
benzemektedir. Örneğin yeni bir örgüt kurmaları, sosyo-ekonomik gelişmeye olan katkıları,
fırsatları görebilmeleri, yenilikçi ve kararlı olabilmeleri gibi benzer özelliklere sahiptir.
Sosyal girişimcilik, fırsatları, işbirliğini ve takım çalışmasını sosyal ve kurumsal içermeyi ve
ticari ilkelerin toplumsal konulara da uyarlanmasını gerektirmektedir(Kocak & Kavi, 2014).
Bu nedenle sosyal girişimciler, kamu, üçüncü sektör (kar amacı gütmeyen örgütler ve sivil
toplum kuruluşları) ve özel sektörü temsil eden ticari girişimler/şirketlerden (kar amacı
güden) oluşan ekonomik örgütsel yapılarda faaliyet göstermektedir.
Bu örgütsel yapılar toplumun sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için sosyal
inovasyonların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Burada dikkat
edilmesi gereken ve diğer örgütlerden ayıran tek farkın sosyal fayda öngören bir misyona
sahip olmasıdır(Çetindamar, Tutal, Titiz, & Taluk, 2010).
Sosyal girişimciliğin ekonomiye katkısı atıl olan ya da verimli şekilde kullanılmayan
kesimin ekonomiye dahil edilmesi ile elde edilecek çıktının artırılmasıdır(İçerli & Karadal, 2013).
Sosyal girişimciler toplumun temel sorunu olan işsizlik ve yoksulluğa kalıcı çözüm bulmaya
çalışmaktadır. Bunu gerçekleştirirken sadece istihdam miktarını artırmayı hedeflememekte
aynı zamanda beşeri sermaye geliştirerek istihdam kalitesini de artırmaktadırlar(Biçerli, 2010).
Bu yönüyle sosyal girişimciler iş olanakları yaratarak ya da işsizleri nitelikli hale getirerek
doğrudan ve dolaylı olarak işsizliği azaltabilmektedir. Doğrudan etki olarak sosyal girişim
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çok sayıda işsizin istihdam edilmesini sağlamaktadır.
Dolaylı olarak ise sosyal girişimciliği hayırseverlikten ayıran ve kendi kendine yetebilme ve
ekonomik çıktı üretebilmesini sağlayan “balık yemeyi değil balık tutmayı öğretme” yaklaşımın
benimsenmesidir. Buna göre işsizlerin kendi işlerini kurabilmeleri için gerekli bilgi ve
finansmanın sağlanmasının yanında özürlülerinde doğrudan istihdamı ya da mesleki eğitim
verilerek istihdam edilmesi gibi uygulamalarda da bulunabilmektedir (Kocak & Kavi, 2014).
Ayrıca sosyal girişimciliğin olduğu toplumlarda kişiler arası güvenin yüksek olması
ve bunun neticesinde yaratıcılık ve yenilikçilik hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan teşvik
edilmesi toplumda güvene dayalı iletişim düzeyini belirleyen sosyal sermayenin ortaya
çıkmasına katkı sağlamaktadır (Karagül, 2012). Sosyal girişimcilerin sosyal sermaye yaratma
misyonlarına sahip olması ülkelerin ekonomik gelişmişliğine ve kalkınmasına katkıda
bulunmaktadır(Özdevecioğlu & Cingöz, 2009).

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
VE EKONOMİK
KALKINMAYA KATKISI:
SOSYAL GİRİŞİMCİ
ÖRNEKLER KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

4.Sosyal Girişimci Kuruluşlar

Sosyal girişimcilik sosyal bir amacı taşımalıdır. Buna göre sosyal girişimler özel sektör ve
üçüncü sektörün kesişim noktasında bulunan ve sosyal sorunların çözümünde işletme bazlı
yöntemler benimseyen kuruluşlardır.
Dünyada sosyal girişimci kuruluşlarına bakıldığında ana faaliyet alanlarının kırsal
kalkınma, eğitim, sağlık, çevre, enerji gibi alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu alanlardan
bazıları toplumun kalkınmasını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri içermektedir. Tablo 1’de
bazı sosyal girişimci kuruluşların gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler kısaca özetlenmiştir.
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Tablo1: Sosyal Girişimci Kuruluşlar ve Ekonomik Kalkınmaya Katkısı
Kuruluş

Eğitim/Mesleki Eğitim

Beşeri Sermayeye Katkısı

Delancy Street Foundation/ABD Eğitim/Mesleki Eğitim

Toplumdan dışlanmış uyuşturucu bağımlıları, fahişeler ve eski
hükümlülerin niteliklerini geliştirecek eğitimler verilerek mezunlarından
avukat, doktor, lokantacı gibi beşeri sermaye düzeyi yüksek bireylerin
yetişmesini sağlamıştır.

Acta Vısta/Fransa

Eğitim/Mesleki Eğitim

Her yıl 500 den fazla kursiyere inşaat, lojistik ve çevre konularında eğitim
vermektedir. Bu sayede toplumdan dışlanmış kişilerin donanımlı hale
gelmesi sağlanarak istihdam edilebilmektedir

Corpam/Şili

Eğitim/Mesleki Eğitim

Corpam sosyal işletmesi dezavantajlı kesimin güçlenmesi ve öz güven
kazanması için eğitimler vermektedir.

Applied Industies/ABD

Eğitim/Mesleki Eğitim

Özürlüleri hem istihdam hem de eğitim desteği sunan 1959 yılında ABD’de
kurulan Applied Industies yeni işçileri her altı ayda bir eğitimden geçirerek
işgücünün kalitesini artırmayı hedeflemektedir

Goodwill Industıes/ABD

Eğitim/Mesleki Eğitim

1985 yılında kurulan şirket dezavantajlı gruplara eğitim vererek her 53
saniyede bir kişinin işe yerleştirilmesini sağlamıştır

Melwood/ ABD:

Eğitim/Mesleki Eğitim

1969 yılında kurulan şirket zihinsel ve bedensel özürlülere eğitim hizmeti
sunarak onların istihdam edilmeleri sağlanmıştır.

Trosa/İsveç:

Eğitim/Mesleki Eğitim

Trosa katılımcılarına mesleki eğitim, iletişim, danışmanlık ve liderlik gibi
alanlarda eğitim vererek işe yerleştirilmeleri sağlanmıştır

J.B.Schramm/ABD

Eğitim/Mesleki Eğitim

Kuruluş başlatmış olduğu eğitim programı ile okula gitmekte güçlükler
yaşayan öğrencilerin eğitim görmesini sağlamaktadır.

Kuruluş

Sağlık

Beşeri Sermayeye Katkısı

Aravınd Göz Hastanesi/
Hindistan

Sağlık

Aravınd Göz Hastanesi’dir. Aravınd göz rahatsızlığı olan herkese düşük
bir ücret karşılığı hizmet vermektedir. Bu yapılan faaliyetler sonucunda
sağlık sorunları nedeniyle istihdam edilemeyen bireyler istihdam imkanına
kavuşmaktadır. Ayrıca göz rahatsızlığı nedeniyle eğitimlerini gerektiği gibi
yerine getiremeyen öğrencilerde sağlanan sağlık hizmetleri sonucu eğitim
imkanına kavuşmaktadır

Veronica Khosa/ Güney Afrika

Sağlık

Güney Afrika’da sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu ve bu durumun
düzeltilmesi gerektiği düşüncesiyle Tateni Home Care Nursing Services’i
kurarak gelir düzeyi düşük olan hastalara evde sağlık hizmetini başlattı.
Bu projenin büyük başarı elde etmesi kuruluşun hizmetlerinin Güney
Afrika’nın dışına yayılmasına katkı sağladı

Bits and Bobs, Twechar Healthy
Living & Enterprise Centre, Fife
Housing Association Alliance:
Levenmouth Community Mens’
Healty Project ve Forth Sector

Sağlık

İskoçya’da yapılan çalışmada bu işletmelerde çalışan ve mesleki eğitim
gören dezavantajlı kesimin sağlık sorunlarında önemli gelişmeler
yaşandığı ve kendilerine güven ve motivasyonların geliştiğini doğrular
nitelikte sonuçlara ulaşmışlardır

Kuruluş

Mikro-finans

Beşeri Sermayeye Katkısı

Gramen bank/

Mikro-finans

Geleneksel bankaların kredi vermediği yoksullara, kredi vererek yoksulların
ve özellikle kadınların girişimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunarak iş
sahibi olmalarını sağlamıştır

BRAC/Bangladeş

Mikro-finans

BRAC yoksul kadınlara mikro-finansman sağlayarak kadınların
güçlenmesini sağlamaktadır. Bu sayede kadınların gelir imkanına
kavuşması ile hem kendi sağlığı hem de çocuklarının sağlığı ve eğitimini
gerçekleştirmektedir

Rogelio Padilla/Meksika:

Mikro-finans

Sokak çocuklarına barınma, beslenme ve iş imkanı sağlayarak onlara sıcak
bir yuva ortamı kurarak onların kendi kendilerine yetebilme ve öz güven
kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır

Sosyal girişimcilerin dünya genelinde göstermiş oldukları faaliyetlerle değişim ve dönüşüm sağladıkları sosyo-ekonomik kazanımlar
aşağıda kısaca özetlenmiştir(Kocak& Kavi, 2014; Güler, 2011);
• Yoksulluğun azaltılmasında mikro finans yönetimi gibi projelerin uygulanmasıyla yoksullardan girişimci yaratmaya çalıştıkları
• İşletmelere gelişimlerini sağlamaya yönelik danışmanlık hizmetlerinde bulunulduğu
• Sermaye ve fikirlerin buluşmasını sağlayarak kaynak eşleştirmesinin gerçekleşmesine katkı sağladıkları
• Kalıcı hastalıklarla (HIV-AIDS gibi) mücadelede sağlık hizmetlerinin sunulması
• Bilgi transferinin yaygınlaştırılması ve katılım gibi konuların yanı sıra eğitim ve öğretim hizmetlerinin tüm kesimlere ulaştırılmasında
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• Yeşil enerji projelerinin gerçekleşmesini sağlayarak sürdürülebilir kalkınmanın yanında
çevreninde korunmasını sağlama
• İşsizlerin istihdam edilmesi, dezavantajlı grupların güçlendirilmesi, evsizlerin ilaç ve alkol
gibi zararlı şeylerden uzak tutulmasının sağlanması
• İnsan haklarının geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik kampanyalar düzenlenmesi
Sosyal girişimciler bu projeler sayesinde günümüzde ve gelecek dönemlerde temel
sorunların olmadığı bir hayatı hedeflemekteler. Böylece daha güzel ve daha yaşanılabilir bir
dünya arzulamaktadırlar.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
VE EKONOMİK
KALKINMAYA KATKISI:
SOSYAL GİRİŞİMCİ
ÖRNEKLER KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sonuç

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte önemli rol oynayan girişimcilik günümüzde
yerini sosyal sorunlara kalıcı çözümler bulmaya çalışan sosyal girişimcilere doğru evirilmektedir.
Bu atılımı yine girişimcilik alanında olduğu gibi gelişmiş ülkeler gerçekleştirmektedir. Son
yıllarda hızla gelişen bu alan özellikle toplumdan dışlanmış dez avantajlı grupların yanı sıra
çıktı üretiminde yer alamayan tecrübesiz, eğitimsiz gençlerin istihdamı vb. gruplarında üretime
dahil edilmesini sağlamaktadır. Böylece sosyal girişimciler beşeri sermayenin nitelik ve niceliğin
geliştirilmesi, toplumda yönetişim eksikliği sonucu meydana gelen kaynak israfını önleme,
yenilikçiliği teşvik ederek yeniliklerin ve teknolojinin toplum içinde gelişmesini sağlama,
ekonomik aktörler arasında etkileşimi sağlama, toplumda suç ve suça ayrılan maliyetleri
azaltarak kaynakların daha verimli alanlara kanalize edilmesi gibi çıktıların gerçekleşmesini
sağlamaktadır.
Bu kazanımlar sonucu toplumun temel sorunlarının kalıcı olarak azaltılmasının yanı sıra
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli mekanizmalar da sağlanmaktadır.
Dolayısıyla kapitalist ekonomik sistemin gereği olarak bireylerin daha çok bireyselci
davranışlarda bulunduğu günümüzde kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma sonucunda
bireyler arasında ve dolayısıyla toplumlar arasında sinerji yaratılarak daha çok ekonomik ve
sosyal kazanımlar elde edilebileceğini göstermekteler.
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL EKONOMİ
Fatma Zişan Kara1

ÖZET

Günümüzde küreselleşmenin bir yandan daha serbest piyasalar ve yükselen hayat
standartları, artan ekonomik verimlilik, bilgi ve iletişim teknolojilerinde ilerleme, gelişen
demokrasi ve insan hakları gibi katkılar yaratacağı düşünülürken aynı küreselleşmenin ortaya
çıkardığı sonuçlar kalkınmadan başlamak üzere pek çok iktisadi konunun daha sürdürülebilir
olması gerektiği konusunda gelişmelere işaret etmektedir. Artan küreselleşmenin ve
sonuçlarının ulusal ekonomilere ve dünya refahına yaptığı katkı yanında bu katkının neden
olacağı sorunlarda ekonomi yazınında tartışılmaktadır.
Esas olarak girişimci, kar amacı gütmeyen, demokratik değerlere dayanan, toplumların
sosyal, ekonomik ve çevresel şartlarını geliştirmeye çalışan, genellikle dezavantajlı üyeler
üzerinde yoğunlaşan bir sektör olarak değerlendirilen sosyal ekonominin mevcut ekonomik
işleyişin kusurlarına odaklanarak ekonomilerdeki yetersizlikleri giderebilecek bir alan olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışmada kuramsal bir çerçeve içinde sosyal ekonomi ile sosyal sorunlar
değişim ve değer yaratma odaklı sosyal girişimcilik kavramı arasındaki ilişki ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik Ve Sosyal Ekonomi, Sosyal Sorunlar

1.GİRİŞ

Toplumu meydana getiren insan unsuru iktisadi gelişmenin temel belirleyicisidir.
Toplumsal kültürel, davranışsal, moral ve zihinsel özellikleriyle insan iktisadi gelişmenin en
önemli unsur ya da aracı olarak düşünülmelidir. Sermaye birikimi ve teknik ilerlemeler iktisadi
gelişmenin gerekli şartları olsalar da asıl bunların kullanıcısı ve eylemin öznesi olan insan
unsurunun davranış, tutum ve zihniyeti gibi özellikleri önemlidir (Torun,2003,s.79). İktisadi
açıdan sermaye unsuru içinde değerlendirilse bile eylemin öznesi olarak ifade edilen insan
davranışlarının sosyal yönleri özellikle 18.yy’dan itibaren geri plana itilmiş ve iktisadi çalışmalar
geleneksel iktisadın belirlediği çerçevede ilerlemiştir. Çizilen çerçeve günümüzün iktisadi ve
sosyal problemlerine cevap vermede yetersiz kalmaktadır.
Rasyonel birey varsayımından gelişen çerçeve destekleyenler ve eleştirenlerle gelişirken
yeni kavram ve tartışma konuları belirmekte, bu kavramlardan biri de “sosyal ekonomi” olarak
karşımıza çıkmaktadır. İktisat literatüründe sosyal ekonomi üzerine yapılan çalışmalarda,
sosyal ekonominin neoklasik geleneksel iktisat teorisine bir alternatif olduğu ya da geleneksel
yaklaşımın temel varsayımlarının eksiklikleri üzerine kurulduğu görülür. Bu açıdan yapılan pek
çok çalışma geleneksel ekonomi ile sosyal ekonomi arasındaki farklara odaklanır (Hunt,2005;
Lutz ve Lux,1979).
Sosyal ekonomi alanında yapılan çalışmalar, sosyal ekonomiyi farklı bağlamlarda ele
almaktadır. Bazı çalışmalarda sosyal ekonomi doğrudan üçüncü sektörü tanımlamak için
kullanılırken diğer bazı çalışmalarda sosyal ekonomi ve üçüncü sektör arasında bir takım farklar
ortaya konularak iki kavramın birbirinin tamamlayıcısı olduğu fakat aynı anlama gelmediği
belirtilmektedir. Günümüzde ise sosyal ekonomi özellikle Avrupa Birliği tanımlamasıyla
birlikte geleneksel anlayışın alternatifi değil tamamlayıcısı olarak değerlendirilmektedir.
Bu çalışma sosyal ekonomi anlayışını Avrupa Birliği’nin temel aldığı çerçeve üzerinden
değerlendirmektedir.
Dünyanın tüm bölgelerinde ortaya çıkan sosyal problemler için yeni ve yaratıcı çözümlerin
sosyal girişimcilik ve sosyal ekonomi yoluyla cevap bulabileceği düşüncesi üzerine odaklanan
çalışma, öncelikle sosyal girişimcilik kavramı, sonrasında ise sosyal girişimciliğin etkili biçimde
gerçekleşmesine katkı sağlayacağına inanılan sosyal ekonominin açıklanması üzerinde
durmaktadır.

2.SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Sosyal girişimlik kavramı, sosyal ve girişimcilik olarak iki boyutu bünyesinde taşımaktadır.
Girişimcilik boyutu tıpkı ticari girişimcilikte olduğu gibi sorun ve fırsatları görebilme, doğru
değerlendirme yapabilme, risk alarak yenilikçi çözümler geliştirebilmeyi içermektedir. Sosyal
boyut ise, girişimcilik özelliklerinin kâr maksimizasyonu yerine toplumsal katma değere
dönüştürülmesini ifade etmektedir( Ersen ve diğ., 2010, s.7). Farklı biçimlerde tanımlaması
yapılmasına rağmen sosyal girişimcilik kavram olarak ve kimler tarafından uygulanırsa sosyal
girişimcilik olarak kabul edileceği konusunda bir uzlaşma sağlanamamış olduğunu söylemek
mümkündür.
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Fowler (2000), sosyal girişimciliği, sosyal fayda elde etme ve sürdürme olanağı sağlayan
yaşanabilinir sosyo-ekonomik yapıların, ilişkilerin, kurumların, organizasyonların ve
uygulamaların oluşturulması olarak tanımlamaktadır. Hibbert vd.(2002) tarafından sosyal
girişimcilik, kâr elde etme amacından daha çok sosyal amaçlar için girişimsel davranış
sergilenmesi olarak değerlendirilmektedir. Dees (1998) ve Dart (2004)’e göre;
• Sosyal değer yaratmak ve bu değeri yaşatmak için bir misyona sahip olmak
• Belirlenen misyona hizmet edecek yeni fırsatları keşfetmek ve izlemek
• Yenilik, uyum ve öğrenme süreçlerine sürekli katılım
• Sahip olunan kaynaklarla sınırlanmadan cesur davranmak
• Ortaya çıkan sonuçlar ve sorumlu olunan kurumlara hesap verebilmek sosyal
girişimciliğin ve sosyal girişimcinin en önemli unsurlarını oluşturmaktadır.
Büyük kabul gören yaklaşıma göre ise, sahip olduğu misyon ve öncelikleri açısından
sosyal girişimciliğin üçüncü sektör tarafından gerçekleştirilmesinin sosyal dokuyla daha
uyumlu sonuçlar doğuracaktır. Dolayısıyla üçüncü sektör kuruluşlarının sosyal girişimlerde
bulunması ve kaynaklarını büyük ölçüde kendilerinin gerçekleştirdiği faaliyetlere bağlı
olarak sürdürülebilmeleri, toplumsal sorunların sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi açısından
oldukça önemlidir (Sarıkaya, 2010, s.93). Diğer bir deyişle üçüncü sektörün sürdürülebilir bir
sosyal ekonomi yaratabilmesi için toplumsal ihtiyaçlarla örtüşen faaliyetlerde bulunması ve
bu faaliyetleri sürdürülebilir kılmanın yollarını araması gerekmektedir. (Erdoğan ve d.ğ, 2011,
s.596).
Sosyal girişimcilerin toplumsal sorunlara çözüm ararken dikkat etmeleri gereken bazı
ortak özellikler vardır. Bu özelliklerden öne çıkanları şunlardır (Argüden, 2005):
• Projelerin gerçek bir ihtiyaca cevap vermesi,
• Bu amaçla kurulan kurumun güvenilir ve etkin bir yönetim kadrosu tarafından
yönetilmesi,
• İyi bir model oluşturulduğunda ekonomik olarak çoğaltılma fırsatının olması,
• Projenin dönemsel masraflarını karşılayacak gelir kaynaklarına sahip olması,
• Proje sonuçlarının ve faydalarının düzenli olarak ölçülerek şeffaflıkla paylaşılması.
Birçok sosyal girişim profesyonel personel istihdam etmekte, faaliyetleri için danışmanlık
hizmet almakta ve gelir getirici yatırımlar yapmaktadır. Aynı zamanda bu sosyal girişimler
dezavantajlı gruplara istihdam sağlamakta, sosyal hizmetler sunmakta, savunuculuk yapmakta
ve böylece sosyal sorunlara müdahale edip, çözümler getirebilmektedir ( Ersen ve diğ., 2010,
s.9).

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE
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3. SOSYAL EKONOMİ KAVRAMI

Sosyal ekonomi kavramının resmi tanımı Avrupa Birliği tarafından ve sosyal ekonomiyle
ilgili olan tüm alanları içine alacak biçimde yapılmıştır. Avrupa Birliği bu tanımı yaparken 4
farklı girişim ya da organizasyondan yola çıkmıştır. Bunlar; kooperatifler, karşılıklı yardımlar,
birlikler ve kurumlardır. Kavram en çok bilineni üçüncü sektör olmasına rağmen ulusal ve
kültürel bağlamlarda farklı şekillerde de karşımıza çıkmaktadır. Fransa, Belçika diğer Katolik
olan ve Latin dili konuşan ülkelerde sosyal ekonomi kavramı yerleşmiş olmasına karşın, ABD,
İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinde kar amacı gütmeyen sektör ve üçüncü sektör en yaygın
kullanılan kavramlardır.
Bye (1944)’e göre, işleyen ekonomik sürecin temel görevinin sosyal olduğunu vurguladığı
için sosyal ekonomi kavramını kullanmak daha uygundur (Bye, 1944, s.1-8). Bu fonksiyon kıt
üretim araçlarının kullanımındaki tasarrufu ifade eder, sonsuz insan ihtiyaçlarının çoğunun
mümkün olduğunca karşılanması anlamını taşır.
Yapılan farklı tanımlamalar sosyal ekonomi kavramını iki düzeyde anlamamız
gerektiğini göstermektedir. Birinci kavramlaştırma tüm ekonomiyi kapsayacak şekilde bir
uygulamalı ekonomi düzeyinde ya da dönüştürücü bir siyasi hareket olacak şekilde siyasi
düzeyde yapılmalıdır. İkinci kavramlaştırma ise, üçüncü ekonomi, kayıtdışı ekonomi veya
halkın ekonomisi gibi terimlerle adlandırılan belirli sektörler düzeyinde yapılabilir. İkinci
kavramlaştırma sosyal ekonominin yeniden dağıtım ve ihtiyaç tatmini işlevleri üzerinde
durmaktadır. Nysnens (1997) sosyal ekonominin onu neoliberal eğilimden ayıran temel
özelliğinin karşılanmayan ihtiyaçları karşılama amacı olduğuna dikkat çekerken, Westerdahl ve
Westlund (1998) karşılıklılık, yeniden dağıtım ve işbirliği gibi kavramları, Carpi(1997) ise bireysel
ilişkiler, güven ve katılımı sosyal ekonominin temel ayırıcı unsuru olarak değerlendirmektedir
(Golob vd.,2009, s.112-113).
Sosyal ekonominin tanımı yapılırken temel karakteristikleri konusunda bir fikir birliğinin
olduğu dikkat çekmektedir. 2002 yılında Avrupa komisyonu ve birkaç Avrupa ülkesinin
desteğiyle Merkezi ve Batı Avrupa I.Avrupa Sosyal Ekonomi Konferansı için hazırlanan
dokümanda sosyal ekonomi, kooperatifler, hayır cemiyetleri, birlikler ve kurumlar olarak
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tanımlanmıştır. Aktiviteleri ne kamu sektörü içinde ne de kar amaçlı piyasa ekonomisi içinde
değerlendirilmektedir. Roelants’a göre sosyal ekonomideki aktiviteler daha çok, çok sektörlü
ortaklıklar ve yerel topluluklardan kaynaklanan sosyal ve katılımcı girişimcilik üzerinden
değerlendirilmelidir. Bu durum sosyal ekonomi içindeki organizasyonlara bir netwok özelliği
katar (Hulgard, 2011, s.203)
Sosyal ekonomi alanındaki çalışmalarda kavramın eski ve yeni sosyal ekonomi olarak
sınıflandırıldığı dikkat çeker. Pestoff (2009), yerleşmiş/eski ve yeni sosyal ekonomi arasında bir
ayırım yapar. Yerleşmiş sosyal ekonomi eski kooperatifler ve çift taraflı (karşılıklı)yardımlaşma
şirketlerinden oluşmaktadır. Yeni sosyal ekonomi ise, yeni sosyal ihtiyaçları karşılamaya
yönelik sosyal girişimler, gönüllü organizasyonlar ve yeni sosyal hizmet kooperatiflerinden
oluşmaktadır (Hulgard, 2011, s.203). Yeni sosyal ekonomi kurumları2 ulusal ve bölgesel
farklılıkları hızla giderecek olan organizasyonel yapılara sahiptir.
Hulgard(2011)’e göre, sosyal ekonomi refah politikaları ve sosyal çalışmalar alanında
var olan stratejilerle nasıl uyumlu hale getirilebilir ve kapitalist ekonomiler için mi kapitalist
olmayan ekonomiler için mi daha uygun bir kavramdır. Sosyal ekonomi büyük organizasyonel
birimler olarak hayır cemiyetleri ve kooperatifler ile varolan/yerleşik sosyal ekonomi içinde
değerlendirilebilirken yeni sosyal organizasyonlar formunda yeni sosyal ekonomi içinde
değerlendirilebilir. Yeni sosyal ekonomi kavramı doğrudan sosyal iş ve sosyal politikalarla da
ilişkilidir. Sosyal ekonomi, bir yandan sosyal sorumluluğun özelleşmesinin 30 yıllık tarihini diğer
yandan da sosyal politika içinde üçüncü sektörün, diğer katılımcıların ve toplumun rolünün
güçlendirilmesinin yeni ve daha kapsamlı bir deneyiminin tarihini kapsar.
Huldgar (2011), sosyal ekonominin üçüncü sektör kavramıyla yakından ilişkili fakat iki
kavram arasında anlamlı farklar da olduğunu aşağıdaki biçimde göstermiştir;
Tablo 1. Sosyal ekonomi ve üçüncü sektör arasındaki farklar
Sosyal ekonomi

Üçüncü sektör

Avrupalı bir kavramdır

Kuzey Amerika kökenlidir

Kar tanımlanmamıştır

Kar amacı yoktur

Kapitalist olmayan bir ekonomidir

Kar amacı olmayan bir sektördür

Kooperatifler, yardım kurumlarını içine alır

Kooperatifler ve yardım kurumları
dışarıdadır

Kooperatifler, yardım kurumları, birlikler, kurumlar ve sosyal girişimler

Gönüllülük esasına dayalı ve kar amacı
gütmeyen kurumlar(organizasyonlar)

Sosyal ekonomi üçüncü sektörden daha kapsamlı bir kavramdır çünkü, sosyal
ekonomi hem kar amacı güden hem de gütmeyen organizasyonları kapsamaktadır. Bir
organizasyonun sosyal ekonomi içinde kar yaratıp yaratmadığı tanımlanmamışken üçüncü
sektör organizasyonların kar yaratmasını içine almamaktadır. İki kavram arasındaki fark
temelde, sosyal ekonominin Avrupalı, üçüncü sektörün ise Amerikan köklere sahip oluşu olarak
değerlendirilmektedir.
Avrupa Birliği sosyal ekonomiyi güçlü istihdam yaratan, sosyal ve çevresel sorunların
çözümünde etkinliği olan, sürdürülebilir ekonomik büyüme, gelirin ve refah artışının daha adil
bölüşümünü sağlayarak, Avrupa Birliğinde ekonomik demokrasiyi güçlendirmek için gerek
duyulan bir sektör olarak değerlendirmektedir.
1999 yılında Avrupa Komisyonu Kooperatifler, Yardımlaşma Şirketleri, Birlikler ve Vakıflara
ilgili Danışma Komitesi(CCCMAF), Sosyal ekonomi örgütlerinin kapitalist firmalardan ayırt
edilmelerini sağlamak için aşağıdaki özelliklerini belirlemiştir;
• Sermaye yerine insan ve örgütün amacı önceliklidir; vakıflar dışındaki tüm firmalar insan
temellidir,
• Üyelik herkese açık olup, tüm üyeler eşit denetim hakkına sahiptir,
• Üyeler bireysel katkıları ne olursa olsun bir oy hakkına sahiptir,
• Üyelerin, kullanıcıların ve genel toplumun ortak çıkarları gözetilir,
• Dayanışma, katılım ve sorumluluk temel ilkelerini korur ve uygular,
• Mülkiyet çalışanlar ve üyelerine aittir.
• Kamu yönetiminden bağımsızdır.
• Üyeler bağımsız ve demokratik olarak yönetimi seçer.
• Performans ve elde edilen sonuçlardan tüm üyeler sorumludur.
• Organizasyonun faaliyetlerinden elde edilen gelir fazlası, yeniden dağıtım, veya üyelerin
isteğine göre yeni işler yaratmak, yeni faaliyetlere girmek, yatırılan sermayeden gelir elde
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etmek, üyelere hizmetler sağlamak, sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılır.
• Para veya sermaye ortak amaçlar için kullanılır, bireysel zenginleşme için kullanılmaz.
(http://aydinlikgazete.com/yazarlar/esn-ergn/1900-esn-ergn-sosyal-ekonomi.html).
Levesque ve Vaillancourt yine firmalar ve örgütlerden oluşan sosyal ekonominin
uygulamadaki farklılığının hissedar yerine etkilenen tüm bireyler için örgütler kurma amacı ve
bu tip örgütlerin üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak üretim yapmaları olduğunu
ileri sürer. Nyssens’e göre, sosyal ekonominin örgütleri birbiri ile iç içe geçmiş ve birbirini
destekleyen üç anahtar boyut üzerine inşa edilmeleri nedeniyle kendilerine has örgütlerdir:
Gönüllülük, piyasa yönelimi ve piyasa dışı yönelim (Golob vd., 2009, s.114).
Golob, Klement ve Lah(2009), çağdaş küresel toplumun yeni anlamlar ve aktivitelerin
yaratılmasını şart koştuğu düşüncesinden hareketle, ticari yada kar amaçlı ekonomi olarak
adlandırılan sektörün sosyal ekonomi kavramına entegre edilemeyecek biçimde zıt bir kutup
olmadığını, üstelik günümüzde toplum ve şirketler arasındaki bağın şirketlerin toplumsal
sorumluluk çalışmaları aracılığı ile sosyal ekonomiyi ilerletecek bir motivasyon yaratacağını
ifade etmektedirler. Bu açıdan toplumun ilgili tüm kesimleri, üçüncü sektör, devlet, vatandaşlar
ve özel sektör, işbirliği yaparak sosyal ekonominin gelişimine kaynaklık edebilirler.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE
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4. RASYONEL İNSANDAN SOSYAL İNSANA

1979 yılında Lutz, neoklasik ekonominin gerçekdışı varsayımlarını, Maslow’un fiziksel
ihtiyaçlar teorisinden yola çıkarak, insan ihtiyaçlarının çok daha gerçekçi bir bakış açısıyla
inceleyerek geleneksel ekonomi teorisine eleştirel bir yaklaşımla değiştirmeye çalıştı. Böylece
“Gerçekte insanlar nasıl davranırlar?” sorusuna cevap aranmaya çalışılan bir süreç başladı. Lutz’a
göre sosyal ekonomistler mümkün olan en geniş anlamda insan refahını maksimize etmek için
çaba harcamaktadırlar (Pressman, 2001,s.109)
Clark, sosyal ekonominin amacının girişimcinin kar maksimizasyonu yönünden etkinliğini
incelemek değil, toplumsal amaçlara ulaşmak yönünden bütün ekonomik sistemin etkinliğini
incelemek olduğunu söyler. Bireysel teoriden ayrılarak dar ticari etkinliğin toplumsal etkinliği
de yaratacağını öne süren geleneksel neoklasik teoriden ayrılarak, dar ticari etkinliğin genel
ekonomik etkinliği teşvik etmeyeceğini öne sürmüştür(Savaş, 1997,s. 663). İktisadi ilişkiler
bireyler arasında gerçekleşmiş olduğundan sosyal yapı ve iktisadi yapıyı birbirinden bağımsız
düşünmemek gerekir. 1985 yılında Granovetter, iktisadi davranışın yalnızca kar ve maliyet
hesaplamasıyla yapılmadığını gerçekte iktisadi davranışın insan ilişkileri ağı içine gömülü
olduğunu ifade ederek “ sosyal gömülülük” kavramının şekillenmesine katkı sağlamıştır.
Bu açıdan bakıldığında ekonomiler sınıf, güç, kültür, siyaset, hukuk, din ve kurumlar gibi
faktörlerin içine gömülüdür ve bireysel hareketlerimiz bu faktörlerden etkilenmektedir
(Granovetter,1985,s.481-510).
Sosyal ekonominin geleneksel ekonomi anlayışı ile farkı bireye bakışından
kaynaklanmaktadır. İktisadi adam (Homoeconomicus) toplumsal bileşenleri göz ardı ederek,
kendi çıkarı peşinde koşan bireyi ifade ettiğinde, sosyal ekonominin beklenen değeri
yaratması için gerekli unsurların da devre dışı kalacağı düşünülmektedir. Oysa bireyler kendi
çıkarlarını gözeterek karar veren ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareket etmelerinin
yanında başkalarının çıkar ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelen toplumsal dünyanın da bir
parçasıdırlar. Bireyin duyguları, toplumsal bağları, inançları, beklentileri ve en önemlisi ahlak
duygusu olan bir varlık olarak düşünülmesi gerekir (Golob vd., 2009, s.114). Nihayetinde
insan sosyal ilişkilerinin içine yerleşmiştir ve maddi zenginlik edinmekteki bireysel çıkarlarını
korumak gayesiyle hareket etmez, toplumsal konumunu, sosyal haklarını ve sosyal değerlerini
korumak üzere hareket eder (Polanyi, 1997, s.88).
İktisadi adam modeli iktisatçılar arasında eleştirilmeye başlandıktan sonra modelin
yerini alabilecek farklı alternatifler üzerinde duran sosyolojik ve ekonomik yaklaşımlar dikkat
çekmeye başlamıştır. Bir yanda sosyologların “ sosyolojik adam”ı diğer yanda farklı iktisadi
ekollerce geliştirilen “ kurumsal iktisadi adam”, insancıl iktisadi adam” ve “sosyal iktisadi adam”
gibi. Farklı insan modelleriyle bile olsa iktisat okulları, insanın iktisadi ve sosyal hayattaki
yerini ve işlevlerini tanımlamayı, toplum ve ekonomi bütünlüğünü sağlamayı ve çağımızın
karmaşık soyut meselelerini daha iyi anlama yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bütün
bu modeller “bireysel inisiyatif” ile “toplumsal sorumluluk ve kaygılar” arasında bir denge
kuramamaktan kaynaklanan eksikliklerden kurtulamamışlardır (Özsoy, 2009, s.182). Sosyal
ekonomi ile bu bağın kurulabilme imkanı doğmaktadır.
Ben-Ner ve Putterman’(1997)a göre, -ister dini şahıslar olsun, ister siyasi liderler, hayırsever
yada sosyal bilimciler- bazı bireyler toplumun bütün olarak çıkarını düşünmedikleri ve erdemli
bir ahlaki denge ile uyumlu, üretim ve dağıtımla ilgili birinci sınıf düzenlemeler yapma çareleri
bulamadıkları takdirde; mevcut sistem bir bütün olarak sürdürülemeyebilir yada hayat kalitesi
ile maddi çıkarlar arasında kabul edilemez taviz ve bedeller talep edilebilir. İnsan doğası
tamamıyla bencil olmayıp diğergamlığa da meyillidir ve zaman içerisinde çevresel faktörlerle
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şekillenen ahlaki duyarlılıklara da açıktır (Özsoy, 2009, s.184-188) Bu açıdan sosyal adam
modeli, iktisadi adamın temel niteliklerini kapsayan ancak sosyal yönüne de vurgu yapan bir
niteliğe sahip olarak değerlendirilmektedir.

5. GÜNÜMÜZDE SOSYAL EKONOMİ VE SOSYAL EKONOMİ İHTİYACI

Günümüzde küreselleşmenin bir yandan daha serbest piyasalar ve yükselen hayat
standartları, artan ekonomik verimlilik, bilgi ve iletişim teknolojilerinde ilerleme, gelişen
demokrasi ve insan hakları gibi katkılar yaratacağı düşünülürken aynı küreselleşmenin ortaya
çıkardığı sonuçlar kalkınmadan başlamak üzere pek çok iktisadi konunun daha sürdürülebilir
olması gerektiği konusunda gelişmelere işaret etmektedir. Artan küreselleşmenin ve
sonuçlarının ulusal ekonomilere ve dünya refahına yaptığı katkı yanında bu katkının neden
olacağı sorunlarda ekonomi yazınında tartışılmaktadır. Hakim sistem üzerine yapılan
tartışmalar iktisadi sistemin bir alternatif üretmesi gerekliliği yönündeki tartışmalarla sürerken
alternatif yerine hakim sistemi dönüştürecek başka bir takım önerilerde değerlendirilmektedir.
Sosyal ekonomi böyle bir çabanın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal ekonomi tarihi olarak, işleyen sistem içinde bir kenara itilmiş olarak
değerlendirilmektedir. Fakat aslında sosyal ekonomi günümüz sosyal dönüşüm aşamalarında
ihtiyaç duyulan ekonomik ve örgütsel araçlara sahip yapısal özelliklerle donatılmıştır. Artan
devlet ve piyasa başarısızlıkları; işsizlik, eşitsizlik, bölgesel dengesizlikler, sosyal dışlama gibi
sorunları genişletmektedir. Bunlar yanında, küreselleşen ekonomi, ekolojik baskılar, kamu
düzenlemelerinin yarattığı krizler ve artan sosyal ihtiyaçlar, kamu ve sivil toplum hareketliliği
ve aktif katılım için yeni talepler üretmektedir (Carpi,1997,s. 270).
Sosyal ekonomi içinde yer alan örgütlerin temel amacı, yeni sosyal sorunlara çözüm
getirmek, gereksinimler ve hizmetleri eşleştirmek, sosyal gereksinimlere cevap veren
ekonomik faaliyetlere değer katmak, daha adil gelir ve refah dağılımını sağlamak, işgücü
piyasasındaki dengesizlikleri düzenlemek, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik faaliyet
için gerekli bir örgütlenme biçimi oluşturarak ekonomik demokrasiyi derinleştirmek ve
güçlendirmektir (Ergin, 2011).
Şekil 1. Yonca Yaprağı Modeli

Sosyal ekonominin yonca yaprağı modeli katılımcılar arasındaki karşılıklı işbirliğini ifade
etmek için kullanılmaktadır. Yonca yaprağı modeli sosyal ekonomiyi oluşturan üçüncü sektör,
devlet, şirketler ve bireyler arasındaki bağları göstermek üzere önem taşımaktadır.
Sosyal ekonomistler mevcut ekonomik düzenin kusurlarına odaklanarak daha demokratik,
topluma yönelik ve sadece kurama değil uygulamaya da hakim olabilecek bir ekonomik işleyişe
geçmenin zamanının geldiğine inanırlar.(Golob vd.,2009, s.111) Sosyal ekonomi, ekonominin
diğer sektörlerine tamamlayıcı yada bu sektörlerin ekonomik sistem içinde gerçekleştiremediği
ekonomik ve sosyal boyutlu faaliyetleri gerçekleştirme aracı olarak değerlendirilmektedir.
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Geleneksel ekonominin oluşturduğu çerçeve içinde ortaya çıkan sosyal sorunlar ve
bunların etkili çözümleri sosyal bütünlüğü esas alan bir yaklaşımla çözüme kavuşturulabilir.
Sosyal girişimcilik sahip olduğu öncelikler nedeniyle sosyal sorunların çözümüne ilişkin
sürdürülebilir bir faaliyet alanı olarak değerlendirilebilir. Sosyal sorunların giderek arttığı ve
etkileşimin her zamankinden daha fazla yaşandığı çağımızda sosyal girişimciliğe dayalı faaliyet
gösteren üçüncü sektör kuruluşları sadece sosyal açıdan değil ekonomik açıdan da önemli
fırsatlar sunmaktadır.
Sosyal ekonomi esas olarak girişimci, kar amacı gütmeyen, demokratik değerlere dayanan,
toplumların sosyal, ekonomik ve çevresel şartlarını geliştirmeye çalışan, genellikle dezavantajlı
üyeler üzerinde yoğunlaşan bir sektör olarak değerlendirildiğinde üçüncü sektör olarak ifade
edilen bir alanı kapsamaktadır. Her ne kadar üçüncü sektör olarak değerlendirilse de geleneksel
iktisadi anlayışın içinde yer alan insan davranışına farklı bir bakış açısını da gerekli kılmaktadır.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE
SOSYAL EKONOMİ
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ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE PLANLAMA
TUZGÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Duygu Karakişi1
Münevver Özge Balta2

ÖZET

Özel çevre koruma bölgeleri (ÖÇKB), doğal değerlerin korunması ve çevresel tahribatın
giderilmesine yönelik olarak, koruma-kullanma dengesini gözeterek sürdürülebilirliğin
sağlanması amacıyla ilan edilen alanlardır. Özel çevre koruma bölgelerinde yönetim planları ve
çevre düzeni planları hazırlanarak bu alanların korunması ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
Türkiye’de 16 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır. Kapladıkları alan açısından
bakıldığında, 7414,40 km2’lik alanıyla Tuz Gölü ÖÇKB Türkiye’deki en büyük özel çevre koruma
bölgesidir. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi de 14.09.2000 tarihinde ilan edilmiş ve
korumaya alınmıştır. Böylece gölün özelliğini kaybetmesine neden olacak tarımsal kullanımlar,
avlanma, yapılaşma vb. konularda kararlar getirilerek alanın korunması sağlanmaktadır. Bu
alanlarda üst ölçekte yapılan çevre düzeni planları ile nüfus yoğunluğu, kullanımlar, yapılaşma
şartları belirlenerek alt ölçek planlarda bu kararlara uyulması sağlanmaktadır. Böylece planlı
bir yapılaşma ve kontrol mekanizması ile bu önemli alanların gelecek nesillere aktarımı
hedeflenmektedir. Bu çalışmada Özel Çevre Koruma Bölgesi kavramı, Türkiyede’ki özel çevre
koruma bölgeleri ve bu bölgelerdeki yönetimsel yapı tanımlanmıştır. Özel çevre koruma
bölgelerinde planlama çalışmaları üzerinde durulmuş ve planlamaya örnek olarak Aksaray
İli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı ve Aksaray Belediyesi sınırları
içinde ÖÇKB alanında yapılan alt ölçekli imar planları incelenerek değerlendirilmiştir. Son
olarak ÖÇKB’lerindeki planlama çalışmaları ile ilgili yetki karmaşası tartışılmış ve önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Özel Çevre Koruma Bölgesi, Planlama, Sürdürülebilirlik

1. GİRİŞ

Ülkemiz geniş bir tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Gerek ülke gerekse de Dünya için
önemli doğa alanlarını ekonomik büyüme ve dünyaya açılma gibi süreçler yaşanırken, ülkenin
doğal ve tarihi değerlerinin gün geçtikçe daha da fazla zarar görmesi, “koruma” kavramının
önemine dikkat çekmektedir. Zarar gören, hatta yok olan doğal ve tarihi değerlerin yerleri
doldurulamayacağına göre bu değerleri koruma bir gereklilik ve toplumsal bir sorumluluktur.
Günümüzde, doğal ve tarihi değerlerin korunması kavramı iki ana yaklaşımı kapsamaktadır:
Korunacak değerleri esas alarak, her türlü fiziki müdahaleyi ve dolayısıyla kullanımı kısıtlamak;
korumayla beraber kullanımı da esas alarak, fiziki müdahaleleri ve kullanım biçimlerini
yönlendirmektir. Hangi yaklaşımın benimseneceği korunacak doğal veya tarihi değere göre
değişebilir. Korunması gerekli olan doğal bir alan için koruma – kullanma dengeli bir yaklaşım
gerekirken, tarihi bir değer için olduğu gibi koruma yaklaşımı gerekebilir. Koruma kavramı,
doğal ve tarihi değerlerin ciddi bir biçimde zarar görmesiyle, bir kaygı, bir sorumluluk, bir amaç,
bir politika, bir kültür olmaya başlamıştır. Doğal değerler denetimsiz bir şekilde kullanılmakta,
hatta yağmalanmakta ve imar planlarıyla tahrip edilip yok olmaktadır. Tam bu seviyede çevre
koruma ve planlama anlayışının önemi karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye, biyoçeşitliliğin korunması amacıyla birçok uluslararası sözleşmelere taraf
olmuştur. Bu sözleşmeler neticesinde doğal alanların ve bu alanlardaki kültürel ve tarihi mirasın
yok olmaması, gelecek nesillere bozulmamış bir biyolojik miras, kültürel ve tarihi değerler ile
yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre bırakmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla
bir korunan alan tipi “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” ilan edilmiştir (Demirel, 2005).
Türkiye’de özel çevre koruma bölgeleri çevre koruma ve planlama ihtiyacından ortaya
çıkmıştır. Özellikle doğal hayatın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli olan özel çevre
koruma bölgeleri için koruma kavramı ilk sırada yer almalıdır. Ülkemizde hızlı kentleşme ile
oluşan çarpık yapılaşmadan bu önemli alanların korunması amacıyla, taraf olunan uluslararası
sözleşmeler ve ulusal mevzuatta belirlenen hükümler ve ulusal çevre değerleri göz önüne
alınarak, doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından zengin ve biyolojik ve ekolojik dengesi
bozulmamış alanlar koordinatları tespit edilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma
Bölgesi olarak ilan edilmektedir. Bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
tarafından üst ölçek çevre düzeni planları (1/25.000 veya 1/50.000) hazırlanarak bu alanlar için
1
2
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Yrd. Doç.Dr., Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ozgebalta@aksaray.edu.tr

77

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

ÖZEL ÇEVRE KORUMA
BÖLGELERİNDE PLANLAMA
TUZGÖLÜ ÖZEL ÇEVRE
KORUMA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

plan kararları oluşturulmaktadır. Alt ölçeklerde yapılan imar planları bu çevre düzeni planları ile
uyumlu olmak zorundadır ve Tabiat Varlıklarını Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır.
Kurum tarafından onaylanan her ölçekteki plan ve plan hükümlerinin uygulanması 3194 Sayılı
İmar Kanunu hükümlerine göre mücavir alan sınırları içinde belediyelerin; bu alanlar dışında
Valiliklerin (İl Özel İdaresi) yetki ve sorumluluğu altındadır.
Bu çalışmada özel çevre koruma bölgesi kavramı, Türkiyede’ki özel çevre koruma bölgeleri
ve yönetimsel yapısı tanımlanacaktır. Özel çevre koruma bölgelerinde planlama çalışmaları
üzerinde durulacak ve planlamaya örnek olarak Aksaray İli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi
çevre düzeni planı ve Aksaray Belediyesi sınırları içinde ÖÇKB alanında yapılan alt ölçekli imar
planları incelenerek değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Özel Çevre Koruma Bölgesi tanımı, yasal
mevzuatı ve Tuzgölü ÖÇKB’nin özellikleri, bu bölge için hazırlanan 1/50.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı ve alt ölçekte Aksaray Belediyesi tarafından ÖÇKB alanında yapılan uygulama imar
planları değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır.

2. ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ (ÖÇKB) KAVRAMI

Çevrenin korunmasında alınan tedbirlerin işlevselliğini sağlayabilmek ve aynı zamanda
çeşitli açılardan taşıdıkları özellikler nedeni ile normal tedbirlerden daha önemli tedbirlerin
alınmasını sağlamak amacı ile bazı yerlerde özel çevre koruma rejimleri kabul edilmektedir.
Nüfus yoğunluğu, sanayinin durumu, mevcut kirliliğin derecesi ve kirliliğe derecesi ve kirliliğe
karşı duyarlılık gibi etkenler dikkate alınarak, mevzu kurallarla belirlenen sözü edilen bölgelerde
çeşitli yönlerden sahip oldukları konum dolayısı ile kimi çevresel varlıkların bulundukları
ortamlardan ayrıca korunması esas alınır. Bu alanlar ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi
olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarıdır.
ÖÇK bölgelerini sahip olduğu çevre değerlerini korumak, mevcut çevre sorunlarını
gidermek ve gerekli önlemleri almak, koruma ve kullanma ilkelerini belirlemek, doğal
güzellikler ve tarihi kalıntıların gelecek nesillere aktarılmasını güvence altına almak amacıyla
ilan edilen alanlar olarak tanımlamaktadır(Dirik, 2005).
Çevre özellikleri açısından farklılık gösteren ve koruma geliştirme dengesinin
sağlanmasında bölgesel koruma tercihleri, planlı kalkınma dönemi ile gelişmeye başlamıştır.
İlk olarak 1962–1963 yıllarında kentsel büyüme sorunlarına çözüm getirmek amacıyla Doğu
Marmara Bölgesi Planı hazırlanmıştır (Keleş, 1972). Ancak, bu gelişme bölgesel koruma
açısından başlangıç olarak kabul edilebilir olmasının yanında, günümüz ÖÇKB kapsamında
bir koruma çalışması değildir. Günümüzde, ÖÇKB’leri doğal ve kültürel değerler açısından
bütünlük gösteren ve gerek ülke, gerekse dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan koruma
alanlarıdır. Gelecek kuşaklara bozulmamış, zengin biyolojik miras ve yaşanılabilir, sağlıklı
temiz bir çevre bırakmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, dünya turizminden yeteri kadar
pay alabilmek için, bu kapsamda değerli olan ve özel koruma gerektiren alanlar ÖÇKB olarak
seçilmiştir.

3. TÜRKİYE’DE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ
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Türkiye’de Özel çevre korumanın iki temel boyutu vardır. Birinci; uluslararası sözleşmelerden
doğan taahhütler, ikincisi; ülkenin kendi milli mevzuatından doğan sorumluluklardır (Keten,
1995). Akdeniz’in Kirlenmesine Karsı Korunması Sözleşmesi ve Avrupa’nın Yaban Hayatı ve
Doğal Yasama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, Türkiye ÖÇKB’nin oluşmasına etkili olmuş önde
gelen sözleşmelerdir. Türkiye Barselona Sözleşmesi’ni 1981 yılında imzalamıştır.
Taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatta belirlenen hükümler ve ulusal
çevre değerleri göz önüne alınarak, doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından zengin ve
biyolojik ve ekolojik dengesi bozulmamış alanlar koordinatları tespit edilerek Bakanlar Kurulu
Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmektedir.
• Bir alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmesi için aşağıdaki kriterlere
uyması gerekmektedir:
• Biyolojik çeşitliliğin unsurlarını korumak açısından önem taşımak;
• Özgün ekosistemleri, tehlike altına düşmüş türlerin yaşama ortamlarını barındırmak;
• Bilimsel, kültürel ve eğitsel anlamda özel ilgi uyandırmak;
• Uluslararası, ülkesel ve bölgesel değer taşımak;
• Eşsiz ve ender rastlanan ekosistemler ve türler barındırmak;
• Alanı yüksek temsil etme özelliğine sahip olmak;
• Alanda tür ve ekosistem olarak çeşitlilik barındırmak;
• Tarihi, kültürel ve arkeolojik önem sunmak;
• Özellikli peyzaj değeri sunmak;
Bozulmamış, ancak yatırım baskısı altında bulunmaktır (ÖÇKKB, 1993).
Türkiye’de bu kriterlerle belirlenmiş 16 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır.
Kapladıkları alan açısından bakıldıgında, 7414,40 km2’lik alanıyla Tuz Gölü ÖÇKB Türkiye’deki
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en büyük ÖÇKB iken, 71,39 km2’lik alanıyla Foça ÖÇKB en küçük ÖÇKB’dir.
Çizelge 1.Türkiye’deki Özel Koruma Bölgeleri
Özel Çevre Koruma
Bölgesi

Yüzölçümü

Bakanlar Kurulu Karar
Tarihi

Nüfus

Belek

111,79 km2

22.10.1990

27.235

Foça

71,39 km2

22.10.1990

14.604

Datça-Bozburun

1.441,39 km2

22.10.1990

25.774

Fethiye-Göcek

816,02 km2

12.06.1988

80.393

Gökova

576,9 km2

12.06.1988

7.615

Göksu Deltası

226,31 km2

18.01.1990

39.987

Gölbaşı

273,94 km2

22.10.1990

40.803

Ihlara

54,34 km2

22.10.1990

7.319

Kaş-Kekova

258,30 km2

18.01.1990

1.134

Köyceğiz-Dalyan

461,46 km2

12.06.1988

29.129

Pamukkale

66,56 km2

22.10.1990

10.977

Patara

189,81 km2

18.01.1990

20.706

Tuz Gölü

7.414,40 km2

14.09.2000

146.837

Uzungöl

149,12 km2

07.01.2004

4.707

Saros Körfezi

730,21 km2

22.12.2010

6.861

Finike Denizaltı Dağları

1.124.173 ha

16.08.2013

ÖZEL ÇEVRE KORUMA
BÖLGELERİNDE PLANLAMA
TUZGÖLÜ ÖZEL ÇEVRE
KORUMA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Çizelge 1 incelendiğinde, ÖÇKB’lerin daha çok Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde
toplandığı görülmektedir.
3.1. Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama
1976 yılında Barceleno’da imzalanan Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin
imzalanmasının ardından 12.06.1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ve 13 Kasım 1989
Tarihinde 20341 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kuruluşu düzenleme altına alınmıştır. Gerek Barselona
sözleşmesi olarak da anılan söz konusu sözleşmede gerekse 383 sayılı KHK’da belirtildiği
üzere; ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına
duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel
kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin
yapılabilmesi amacıyla, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda
uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi bakanlıkça hazırlanıp
yürütüleceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. .Kısaca; 383 sayılı KHK ile özel çevre
koruma bölgesi tespit ve ilan etmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır ve 383 sayılı KHK hükmü
gereği özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanlarda bu KHK hükmü uygulanacaktır.
383 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak geçici olarak kurulan kurum 09.08.1991 tarihi
ve 444 sayılı KHK ile değişikliğe uğrayarak Çevre Bakanlığına bağlı hale getirilmiştir. Söz konusu
olan değişiklikle 383 sayılı KHK’nın adı “Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde de değiştirilmiştir.383 sayılı KHK’nn 1. maddesinde
kurumun amacı “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı ve kapsamı “2872 sayılı Çevre
Kanunun 9. maddesine göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen ve edilecek
alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için
tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını
yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re’sen onaylamak üzere
Çevre Bakanlığına bağlı ve Tüzel Kişiliğe sahip Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının
kurulması ile bu Kurumun teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.”şeklinde
belirtilmiştir. Ayrıca kurum amacını ilan edilmiş bulunan Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde
doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğin, sualtı, suüstü canlı ve
cansız varlıkların korunmasını ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını, sürdürülebilirlik
anlayışı çerçevesinde bölgelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak ve çevre bilincini
arttırmak şeklinde tanımlamaktadır. 08.07.2011 tarihinde 648 Sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bağlanarak Özel Çevre Koruma Başkanlığı yerine “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü” kurulmuştur.
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3.2. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama İlkeleri
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri için
birtakım planlama ilkeleri belirlenmiştir. Bunlar:
• Planlama Alanı içinde kalan ve doğal yapıları ile ekolojik özellikleri açısından önem arz
eden kesimlerin koruma ağırlıklı kullanım dengelerinin kurulmasını sağlamak;
• Sınırlı ve verimli nitelikteki tarım alanlarını korumak;
• Bataklık, sazlık, sulak, çayırlık, türbiyer veya sular gibi ekolojik, kültürel, bilimsel ve
rekreasyonel olarak büyük bir kaynak teşkil eden sulak alanların ve kumulların kaybına sebep
olacak hareketleri durdurmak;
• Ülke ölçeğinde önemi olan ve doğal nitelikleri sebebiyle rekreasyonel potansiyele sahip
bulunan planlı bir biçimde koruma-kullanma dengesini sağlamak;
• Bölgelerdeki yerleşmelerin altyapılarını salgınlaştırarak geliştirmek;
• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’nca önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan
ve edilecek olan doğal sit alanlarının korunmasını sağlamak;
• Arkeolojik sit alanlarının korunması ve geliştirilerek değerlendirilmesini sağlamak;
• Bölgelerdeki turizm faaliyetlerinin koruma-kullanma dengesi altında uygulanabilirliğini
sağlayıcı ve mevcut turizm taleplerini yönlendirici ve dengeleyici kararlar üreterek planlara
yansıtmak;
• Bölgelerdeki mevcut mimari dokunun ve yöresel özellikleri koruyarak geliştirilmesini
sağlamak ve yönlendirmek seklindedir.
Kurum tarafından bu tip alanlar için 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planları hazırlanmakta
ve bu planların hedefleri doğrultusunda da 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar
planları yapılmaktadır. Bu planlarla yapılaşma koşulları da tanımlanmaktadır.
Çevre Düzeni Planları ile ilgili bölgelerin projeksiyon ve plan dönemi için koruma-kullanma
esasları belirlenmektedir. Çevre Düzeni Planları, fiziki hedeflerin yanı sıra, sosyo-ekonomik
hedefleri de kapsamaktadır. Bu tip planlar, uygulamalı araştırmalara dayanarak, 20 yıllık
dönemdeki gelişmeleri değerlendirmekte ve yönlendirmektedir. Daha detayda ise hassas
zon ve ekolojik zon olarak tanımlanan alanların planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bütün bu
uygulamalar, her bölge için hazırlanan “Ekolojik Yönetim Planı” ile gerçekleştirilmektedir.
Kurum tarafından onaylanan her ölçekteki plan ve plan hükümlerinin uygulanması 3194
Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre mücavir alan sınırları içinde belediyelerin; bu alanlar
dışında Valiliklerin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yetki ve sorumluluğu altındadır.
Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Yapılaşma ve Çevre Koruma Koordinasyon ve Is birliği
Esas Usullerinde imar uygulamaları, turizm ve kamu yararına olan tesisler ve muhtelif mevzuat
uygulamaları ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlara göre (T. C. Çevre ve Orman
Bakanlığı, 2006);
· İmar uygulamaları: 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Tabiat Varlıkları Genel
Müdürlüğü’ne verdiği yetkiye dayanılarak, Özel Çevre Koruma Bölgelerine ait planlar, Kurum
Başkanlığınca yapılacak, yaptırılacak ve onaylanacaktır. Bölgede hangi kullanımların nerelerde
hangi ölçülerde yer alacağı uygulama imar planı olmayan yerlerde 1/25000 ölçekli çevre düzeni
planı veya 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve bu planların ilgili hükümleri ile belirlenecektir.
Planlarda belirlenen kullanım alanları ve kullanım amacı dışında tesis yapılmaz. İmar planı
üzerinde belirlenen yoğunluk hiçbir şekilde artırılamaz ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nün
onayı alınmadan plan değişikliği yapılamaz. Çevre düzeni planlarının onaylanmasından
sonra planların uygulanması ve uygulamaların plan hükümlerine uygunluğunun denetim ve
kontrolü, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyeler, bu alanlar dışında Valiliklerce
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce) yürütülecektir.
· Turizm ve kamu yararına olan tesisler: Çevre düzeni planlarının onaylanmasından
sonra planların uygulanması ve uygulamaların plan hükümlerine uygunluğunun denetim ve
kontrolü, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyeler, bu alanlar dışında Valiliklerce
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce) yürütülecektir. Deniz kıyısına yapılacak olan tüm
yapılar ve kullanımlar Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nün görüş ve onayı alınmadan tesis
edilemeyecektir.
· Muhtelif mevzuat uygulamaları: Bölgelerdeki yaban hayatının ve su kaynaklarının
korunması, geliştirilmesi ve düzenli kontrolü için yapılacak uygulamalarda Tabiat Varlıkları
Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması zorunludur. Ayrıca, Bölge sınırları dahilinde
madencilik faaliyetlerinde bulunulması, tas ve kum ocağı işletmesi halinde Tabiat Varlıkları
Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüşünün alınması da zorunlu tutulmaktadır (Yazıcı,2007).

4. AKSARAY TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
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Tuz Gölü, Türkiye’ deki en büyük ikinci ve dünyanın en tuzlu 2. gölüdür. Tuz Gölü havzası
ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası
kriterlere göre A sınıfı bir sulak alandır. Tuz Gölü kuş varlığı yönünden Türkiye’nin en
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zengin göllerinden birisidir. Bölgede 85 kuş türü, 4 tanesi endemik 129 böcek türü,15 memeli
türü ve 38 tane endemik bitki türü bulunmaktadır. Göl aynı zamanda I.Derece Doğal Sit olarak
tescil edilmiştir. Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü ve çevresi 02.11.2000
tarih ve 24218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.09.2000 tarih ve 2000/1381 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilerek yürürlüğe girmiş, daha sonra
08.08.2002 tarih ve 24840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4.07.2002 tarih ve 2002/4512
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınır değişikliği yapılarak
son halini almıştır. 7.414 km2 büyüklüğündeki Bölge, kendine özgü bir doğal yapısı ve tarihi
değerlere sahiptir. 				
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi idari olarak Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları
içindedir. Tuz Gölü; İ Anadolu Bölgesi’nde, doğudan Kızılırmak Masifi, güneyden Obruk,
batıdan Cihanbeyli ve kuzeyden Haymana platolarıyla çevrili çukur alanın kuzeydoğusundaki
en alçak bölümünde yer almaktadır. Türkiye’nin Van Gölü’nden sonra ikinci büyük Gölü’dür.
Kapalı bir havzada yer alan Tuz Gölü, jeolojik olarak tektonik kökenlidir. Büyüklüğüne karşın
ülkemizin en sığ göllerindendir. Derinliği bir çok yerde 0.5 metreden azdır. Suyun bol olduğu
ilkbahar aylarında göl Göl alanı 164.200 hektara ulaşır. Dışarıya akıntısı olmayan bu gölün
deniz seviyesinden yüksekliği 905 m’dir. Türkiye’nin en az yağış alan yeri olduğu için akarsu
bakımından çok fakirdir. Önemli sayılabilecek akarsuları, doğuda Şereflikoçhisar’dan geçen
Peçenek Suyu, güneybatıda DSİ Konya drenaj kanalı, batıda Cihanbeyli’den gelen İnsuyu ve
güneydoğuda Aksaray’dan gelen Uluırmak’tır. Ancak, bu suların bir kısmı yazın kuruyarak
Göle ulaşamaz ve aşırı buharlaşmanın da etkisiyle Göl’ün tamamına yakını kurur. Kuruyan
bölgelerde 30 cm’yi bulan tuz tabakası oluşur. Tuz Gölü; sadece ülkemizin değil dünyanın da
en tuzlu göllerinden biri olup, suyun yoğunluğu 1-22.5 cm3/gr, tuz oranı % 32.4’tür. Gölde,
tuz konsantrasyonunun yüksekliği nedeniyle sucul bitkilere rastlanmamaktadır. Göl çevresinde
ise geniş bir alanda çok zayıf tuzcul flora ve burada akarsu etkisinde kalan bölgelerde tuza
dayanıklı, seyrek bitki örtüsü görülmektedir.			
Tuz Gölü kuş varlığı yönünden Türkiye’nin en zengin göllerinden biridir. Kışın kapladığı
çok geniş su alanı su kuşları için önemli bir kışlama alanı oluşturmaktadır. Tuzlu ortamlara uyum
sağlamış olan flamingo, kılıçgaga, angıt ve benzeri kuşların yanı sıra yağmurcunlar, turnalar,
yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar halinde yaşamaktadır. Göl çevresinin
nispeten ıssız oluşu nedeniyle kuşlar, etraftaki su birikintilerinde, meralarda ve ekili alanlarda
rahatça beslenmekte, kışın en soğuk günlerinde dahi donmayan göl sularında yüzebilmektedir.
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Şekil 1. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırı (Aksaray Bölümü)
İlkbaharda Göl içinde oluşan adalar ve bataklıklar Bataklık Kırlangıcı (Glareola prantincola),
Suna (Tadorna tadorna), Angıt (Tadorna ferruginea), Çamurcun (Anas crecca), Kılıçgaga
(Recurvirostra avocetta), Kocagöz (Burhinus oedicnemus) ve martı türlerinin (Larus sp.) kuluçka
yapmalarına imkan sağlamaktadır. Bölgede tuzcul stepler ve endemik türlerden oluşan
ekolojik açıdan hassas bitki toplulukları bulunmaktadır. Bir ekosistem bütünlüğü arz eden Tuz
Gölü ve yakın ilişkide olan çevresindeki göller (Tersakan Gölü , Düden Gölü , Bolluk Gölü,
Eşmekaya Gölü, Köpek Gölü, Akgöl) sayısız kuş türü ve özellikle Avrupa’da nesli tükenmekte
olan flamingolar (Phoenicopterus ruber) için habitat niteliğindedir. Tuz Gölü, flamingoların
ülkemizdeki en önemli kuluçka alanı olup, Gölün orta kesimlerinde herbiri 5-6 bin yuvadan
oluşan dev kuluçka kolonileri bulunmaktadır.			
Tuz Gölü havzası ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan
ve uluslararası kriterlere göre A sınıfı bir sulak alandır. Bölgedeki en önemli ekonomik faaliyet
tarım ve hayvancılıktır (ÇŞB, 2015).
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4.1. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Yer Alan Aktörler
Tuzgölü Ö.Ç.K.B.’si yönetim biriminde yer alan tüm aktörler yerine çalışmada merkez
ve yerel yönetim olarak, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Aksaray Valiliği, İl Özel
İdaresi ve belediye üzerinde durulacaktır.			
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü:383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. 08.07.2011 tarihinde 648 Sayılı KHK
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanarak Özel Çevre Koruma Başkanlığı yerine “Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. 29 adet Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Komisyonu bulunmaktadır. Aksaray, Nevşehir TVK Bölge Komisyonu sorumluluk sahası
içindedir. 						
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: Görevleri; ÖÇKB’de 1/50.000 Ölçekli Tuz Gölü Çevre Düzeni
Planı’na göre plan kararlarının uygulanmasını ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla,
belediye sınırlarında ve mücavir alanlarında belediyeler, bu alanlar dışında İl Özel İdaresine
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması ve gerekli
işlemlerin yapılmasında işbirliği ve koordinasyonu temin etmek, imar planlarını inceleyerek
onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, belediye sınırları dışında ÖÇKB’de yer alan köylerin
köy yerleşik alanı sınırı içerisinde bulunan alanlarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi
düzenlemek, kaçak yapı işlemlerini yürütmektir. 		
Aksaray Belediyesi:ÖÇKB’de belediye mücavir alanı içerisinde yapılan ve TVKGM
tarafından onaylanan plan ve uygulamaların uygunluğunun denetlenmesi, uygulanması işleri
yürütülmektedir.				
Aksaray İl Özel İdaresi:ÖÇKB’de belediye mücavir alanı sınırı dışında yapılan ve TVKGM
tarafından onaylanan plan ve uygulamaların uygunluğunun denetlenmesi, uygulanması işleri
yürütülmektedir. Bölgede yapılan madencilik faaliyetlerinde bulunan alanları denetlemek,
işletme ruhsatı vermektir.
4.2. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Yapılan Planlama Örnekleri
Bu bölümde Tuz Gölü ÖÇKB ‘de hazırlanarak onaylanan 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı ve Aksaray Belediyesi Mücavir alanında bulunan ÖÇKB’deki imar planları incelenerek
değerlendirilmiştir.
4.2.1. Üst Ölçek Planlama Çalışmaları
Bu plan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 07.09.2007 tarihinde
onaylanmıştır. Bu planın hedefi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki doğal
ve kültürel değerler ile yerleşimler, tarım, vb her turlu insan faaliyetlerinin birbiriyle olan
etkileşiminin, alanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla oluşturulmuş koruma kararlarına
göre belirlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere iletilmesini sağlamaktır. İlgili tüm kamu
kurum ve kuruluşlarından alınan veriler, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin yürüttüğü
bilimsel çalışmaların verileri ile arazi çalışmalarından elde edilen verilerin halihazır harita
ortamına aktarılmasıyla oluşturulmuş “doğal değerler sentez çalışması” (önemli bitki alanları,
önemli kuş alanları, su canlıları, omurgasızlar, memeliler, faylar, yer üstü suları ve sulak-bataklık
alanlar, pınarlar ve meralar) ve eunıs (european nature ınformatıon system) avrupa çevre bilgi
sistemi, habitat sınıflandırılmasında önemli bulunan habitatlar ile belirlenen koruma alanlarıdır.
Bu alanlar: Hassas A Ve Hassas B Zonu olarak sınıflandırılmıştır. Bu alanlarda, biyolojik çeşitliliğin
var olduğu, ancak bozulmuş alanların rehabilitasyonu ile otlatma faaliyetlerinin kontrolü Tuz
Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Kararları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
4.2.2. Alt Ölçek Planlama Çalışmaları
Tuz Gölü ÖÇKB’nin 14.09.2000 tarihinde ilan edilmesinden sonra 2003 yılında Aksaray
Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 1235 ha’lık alanın Selçuk Üniversitesi tarafından, 1985
yılındaki plan üzerine ilave ve revizyon imar planı hazırlanmıştır. Daha sonra Aratol Belediyesi
kapandıktan sonra yaklaşık 660 ha’lık alan da plana dahil edilerek 2012 yılında revizyon imar
planı hazırlanmış ve onaylanmıştır. En son 2014 yılında plan notları üzerinde revizyon çalışması
yapılmıştır. Yeni Mahalle, Somuncu Baba, (Briket Ocakları) Gerentol, Tacin, Nakkaş, Aratol,
Kazıcık Tolu, İsmailağa Tolu ve Taşpazar mahallelerini kapsayan yaklaşık 1895 hektarlık bir alan
ÖÇKB kapsamındadır. 				
Şekilde görüldüğü gibi mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından
07.09.2007 tarihinde onaylanan 1/50.000 Ölçekli Tuz Gölü Çevre Düzeni Planına göre inceleme
alanı kentsel yerleşim alanı, seyrek yoğunlukta kentsel gelişme alanları, atık su arıtma ve katı
atık düzenli depolama tesisleri ve kentsel yeşil alanlar olarak planlanmıştır.
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Şekil 2. 1/50.000 Ölçekli Tuzgölü ÇDP’de İnceleme Alanının Yeri
2003 yılında yapılan imar planında Merkez kısmında kentin kuzeybatısında düşük
yoğunluklu konut alanları, E-90 karayolunun belirli bir kesiminde yol boyunca ticaret alanları,
güneyinde arıtma tesisi alanı ve fuar alanı önerilmiştir. Aratol kısmında ise 2001 yılında Aratol
Belediyesi tarafından hazırlanmış planlarda, batı aksına doğru uzayan konut-sanayi-tarım ve
hayvancılık kullanımlarının iç içe olduğu bir çalışma yapılmıştır.Planlama alanında;
• Konya yolu boyunca; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları,
• Konut adaları niteliğine sahip Organize Hayvancılık Gelişim Alanı,
• Resmi Kurum Alanları,
• Mera vasfındaki alanlarda olmak üzere kentsel açık yeşil alanlar ve mezarlık alanları,
• Alanın batısında Spor Alanı ve Arıtma Tesisi Alanı,
• Alanın kuzeyinde ve güneyinde ise A-2 nizamlı 0,20/0,40 yapılaşma koşullu konut
alanları ve Park, İbadet Yeri, İlköğretim Tesisi, Pazar Alanı, Kültürel Tesis, Sağlık Tesis, vb. kentsel
donatılar da planlanmıştır.
Ağırlıklı olarak hazine arazileri ve mera parselleri üzerinde düzenlenen bu plan için
herhangi bir parselasyon planı hazırlanmamış ve herhangi bir uygulama yapılmamıştır.
Dolayısıyla bu plan kararları doğrultusunda bir yapılaşma da gerçekleşmemiştir (Plan Açıklama
Raporu, 2012).					
2012 yılında onaylanan imar planı incelendiğinde Aratol Belediyesi’nin kapanmasından
sonra bu alanın da plan dahil edildiği, yine kuzeybatı kesiminde düşük yoğunluklu konut
alanlarının, E-90 karayolu boyunca ticaret alanlarının önerildiği, arıtma tesisine ek olarak katı
atık depolama tesisinin planlandığı, kent merkezine doğru orta yoğunluklu konut alanlarının
önerildiği, arıtma tesisi alanı etrafındaki konut alanı ve fuar alanının kaldırılarak rekreasyon
alanına dönüştürüldüğü; kentin güneydoğusunda yer alan küçük sanayi sitesi alanının ticaret
alanı ve orta yoğunluklu konut alanı olarak planlandığı; kentin Aratol kısmında organize
tarım ve hayvancılık bölgesi ve besicilik alanı, depolama tesisleri, konut dışı kentsel çalışma
alanlarının önerildiği görülmüştür. Ana ulaşım akslarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı
görülmüştür. 2012 yılında yapılan revizyon imar planı ile; Aksaray kesiminde yaklaşık 33.000
kişi, Aratol kesiminde ise yaklaşık 12.000 kişi olmak üzere, toplamda yaklaşık 45.000 kişilik
nüfusu barındıracak plan önerilmiştir. Revizyon İmar Planı’nda 3 adet yapı yoğunluğu kararı
belirlenmiştir.
-Meskun Konut Alanlarında; çok seyrek yoğunluk:0-50 kişi/ha; gelişme konut alanlarında;
çok seyrek yoğunluk :0-50 kişi/ha, seyrek yoğunluk:51-200 kişi/ha, orta yoğunluk
:201-350kişi/ha’dır
Aşağıdaki çizelgede 2003 ve 2012 tarihinde onaylanan imar planlarının arazi kullanım
tablolarının karşılaştırılması yapılmıştır.
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2003 Planı
Kullanım
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2012 Revizyon

İlave

Alan (m²)
Mevcut

Alan
(ha)

%

Alan
(ha)

Alan (m²)
revizyon

Alan
(ha)

%
1.80

Ağaçlandırılacak

567,419.59

56.74

2.99

-226578.30

340,841.29

34.08

A-2 0.20/0.40 Meskun

0.00

0.00

0.00

150623.21

150,623.21

15.06

0.79

A-2 0.20/0.40 Öneri

1,307,094.41

130.71

6.89

-1197092.83

110,001.58

11.00

0.58

A-2 0.30/0.60

24,766.69

2.48

0.13

-24766.69

0.00

0.00

0.00

A-3 0.30/0.90

954,464.28

95.45

5.03

438408.22

1,392,872.50

139.29

7.35

A-3 0.40/1.20

60,186.76

6.02

0.32

-9222.71

50,964.05

5.10

0.27

A-4 0.30/1.20

507,253.20

50.73

2.67

-189707.71

317,545.49

31.75

1.68

A-4 0.40/1.60

6,026.29

0.60

0.03

-916.04

5,110.25

0.51

0.03

A-5 0.30/1.50

19,353.84

1.94

0.10

-516.27

18,837.57

1.88

0.10

A-6 0.30/1.80

9,557.10

0.96

0.05

7106.35

16,663.45

1.67

0.09

E-0.20

2,533,790.96

253.38

13.36

563308.36

3,097,099.32

309.71

16.34

Arıtma Tesisi

1,203,277.25

120.33

6.34

-137843.25

1,065,434.00

106.54

5.62

BHA

738,155.43

73.82

3.89

-464128.89

274,026.54

27.40

1.45

Depolama-Lojistik

0.00

0.00

0.00

1199664.17

1,199,664.17

119.97

6.33

Eğitim Tesisi

483.556,938

48,3

2,54

246.479,4222

730.036,36
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3.85

Fuar Alanı

1,077,909.17

107.79

5.68

-1077909.17

0.00

0.00

0.00

Dini Tesis Alanı

87,886.92

8.79

0.46

-44499.35

43,387.57

4.34

0.23

Kanal

37,022.55

3.70

0.20

158247.36

195,269.91

19.53

1.03

Karakol

0.00

0.00

0.00

5173.96

5,173.96

0.52

0.03

Kentsel Servis Alanı

0.00

0.00

0.00

377947.44

377,947.44

37.79

1.99

KDKÇA

733,336.25

73.33

3.87

-733336.25

0.00

0.00

0.00

KSS

142,787.54

14.28

0.75

-139735.56

3,051.98

0.31

0.02

Organize Tarım ve Hay

326,932.53

32.69

1.72

250849.04

577,781.57

57.78

3.05

Pazar Alanı

29,366.99

2.94

0.15

277673.38

307,040.37

30.70

1.62

Resmi Kurum Alanı

99,583.38

9.96

0.53

100829.57

200,412.95

20.04

1.06

Sağlık Tesisi Alanı

69,132.05

6.91

0.36

118380.25

187,512.30

18.75

0.99

Sanayi Alanı

0.00

0.00

0.00

45448.35

45,448.35

4.54

0.24

Sosyo-Kültürel Tesis

71,824.19

7.18

0.38

-31.492,27

40.331,92

4

0.21

Spor Alanı

255,544.77

25.55

1.35

-213200.57

42,344.20

4.23

0.22

Tarım ve Hayvancılık alanı

226,450.01

22.65

1.19

376008.63

602,458.64

60.25

3.18

Teknik altyapı

4.262.302,7

426.2

22.46

-536.745,72

3.725.556,98

372.5

19.65

Ticaret

263,001.09

26.30

1.39

183933.62

446,934.71

44.69

2.36

TNKA

96,526.95

9.65

0.51

-96526.95

0.00

0.00

0.00

Turizm

49,552.05

4.96

0.26

158.94

49,710.99

4.97

0.26

Yeşil Alan

2.513.629,82

251

13.24

840.364,54

3.353.994,36

335

17.67

TOPLAM

18,957,970.00

1895.0

100.00

-11010.00

18,957,960.00

1895.0

100.00
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Şekil 3. 2003 Yılında Hazırlanan
İmar Planı

Şekil 4. 2012 Yılında Hazırlanan
İmar Planı

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye’de doğa koruma adına yapılan düzenlemelerden bir tanesi de, doğal ve kültürel
açıdan değerlere sahip alanların Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesidir. Bu
tip alanların tespit ve ilanıyla beraber, planlarının ve yönetimiyle ilgili gerekli düzenlemelerin
yapılması koruma açısından etkili olmaktadır. Fakat ticari çıkarlar, karar mekanizmasındaki
karışıklıklar, yetersiz yönetim gibi sorunlar yüzünden doğal ve kültürel açıdan son derece
önemli bu tip alanlar gerektiği gibi korunamamaktadır. ÖÇKB’de yapılan planlar ve plan
notları incelendiğinde koruma alanına dair yapılaşma ve planlama ile ilgili önemli karar
alındığı görülmüştür. Fakat bu planların uygulanmasında süreç ve bürokrasi yönünden
zorlukların yaşandığı, üst ölçekli planlarda plan değişikliğine gidildiği ve plan bütünlüğünün
bozulduğu görülmektedir.Tuz Gölü ÖÇKB’de hazırlanan çevre düzeni planı merkez teşkilatı
yani Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve tüm alt ölçekli
planlar ve uygulamalar bu teşkilat tarafından onaylanmaktadır. Bu süreçte ilk aşamada
çevre düzeni planları hazırlanırken yerel teşkilatların yani belediyelerin ve il özel idarelerinin
de sürece katılımı sağlanmalı, kurumlararası iş birliği yapılarak yerelde ilin ihtiyaçlarına ve
karakteristiğine uygun üst ölçek planlar hazırlanmalıdır. Böylece alt ölçekte yapılacak planlar,
üst ölçekteki planlarla tutarlı bir şekilde ve bütünleşik olarak ele alınabilir. Bunun sonucunda
olması gerektiği gibi çevre düzeni planında plan tadilatı yapılmasına gerek kalmadan kalıcı
planlar oluşması sağlanır.İkinci aşamada ise alt ölçekte planların onaylanmasında yaşanan
sürecin kısaltılması sağlanmalıdır. Örneğin bu çalışmada ele alınan uygulama imar planları
Aksaray Belediyesi tarafından hazırlandıktan sonra Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından
incelenerek onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Bakanlık teşkilatı tarafından incelendikten sonra görüş almak
için Nevşehir Bölge Komisyonuna havale edilmekte ve tekrar görüş ile Bakanlığa gönderilmekte
ve onaylanmaktadır. Bu bürokratik süreç planda yapılacak her değişiklikte başa dönmekte ve
planın onaylanarak kesinleşmesi süreci gittikçe uzamaktadır. İmar uygulaması için de aynı
işlemler olmakta olup uygulamanın hayata geçmesi süreci uzamaktadır. Böylece çarpık ve
plansız yapılaşmanın önüne geçilememektedir. Bu yüzden daha hızlı ve etkin bir planlama için
ÖÇKB alanlarının kapsadığı illerde merkez teşkilata bağlı taşra teşkilatı oluşturulmalı ve imar
işlemleri ile ilgili işlemler tek birim üzerinden hazırlanmalı, onaylanmalı ve denetlenmelidir.
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WATER SCARCITY AND THE METHODS TO PROMOTE
COOPERATION IN RIVER BASINS
Göktuğ Kıprızlı
ABSTRACT
Climate change became a prominent subject in international relations. This study
aims to analyse how climate change took part in the international relations (IR) literature,
and to reveal approaches of academicians about the relationship between climate change,
especially water scarcity, and armed conflict and cooperation. At this point, determining the
scenarios estimating the likelihood of armed conflict or cooperation related to water scarcity
is the crucial component of this analysis. This study, therefore, seeks to find a possible way to
overcome armed conflicts in river basins. In accordance with this purpose, by reviewing the
literature on river basin conflictand cooperation, it is found that even thought here is a risk
of armed conflict due to water scarcity, it is possible to form and develop lasting cooperation
by establishing organisations or forming agreements. It is also suggested that increasing
information exchange, adopting dispute settlement mechanisms, embedding enforcement
provisions, forming allocation mechanisms and considering redistribution of benefits are thees
sential methods in promoting cooperation at these levels.
Keywords:Climate Change, Water Scarcity, Armed Conflict, River-Basin Cooperation

Introduction

Climate change has negative effects from environmental and political fields
to social and economic relations in today’s world. In September 2013, National
Geographic released an interactive map under the title of ‘If All Ice Melted’
. Even though some scientists think that this possibility may occur in the long term, climate
change alters our world.
Climate change may also cause shortages, frequent droughts and massive migration
movements as a consequence of water scarcity. Their brutal consequences can be seen at the
level of state because it may induce interstate or intrastate armed conflicts. Thus, water, one of
the most important life-sustaining materials, constitutes the most fragile issue.
In the light of these general arguments, this study aims to analyse the effects of climate
change -independent variable- on both the relations between states in the context of security/
stability and cooperation initiatives -dependent variables- which are primary instruments
for providing security. In the latter part, what kinds of methods should be adopted by an
institution to form and develop cooperation among basin countries is discussed.

1. What is the expected effects of climate change on our world?

According to conducted studies, the effects of climate change result in direct and indirect
impacts. Its direct effects cause two incompatible impacts on the environment. Climate
change will reduce precipitation, cause droughts more frequently, disorder the flow regimes
and lower the rivers’ runoff, so water scarcity will become more common especially in arid and
semi-arid regions (Tir and Stinnett, 2012, p. 213). This anticipated water scarcity may reduce the
agricultural production, decrease the economic growth and cause the migration movements
(Tir and Stinnett, 2012, p. 212 and Raleigh and Urdal, 2007).
It is also expected that the amount of precipitation will result in heavy rains in high latitude
regions. This increase will do more harm than good, because controlling and using this amount
of water may cause problems. Furthermore, it is expected that the lands which will be affected
by increasing amount of water will double the water poor areas (Tir and Stinnett, 2012, p. 213).
Indirect effects of climate change can occur at the level of governance and public. At this
point, delegitimization can pose a fundamental challenge to governments, known economic
structure can be distorted and humanity may have to struggle with new diseases (De Stefano
et al., 2012, p. 194).
In addition to its environmental impacts, climate change may provoke political instability
and security related armed conflicts among countries as well (De Stefano et al., 2012, p. 194
and Tir and Stinnett, 2012, p. 211).

2. Climate Change Enters in the Security Literature

The possibility of climate change to induce conflict is discussed during 1990s (Raleigh and
Urdal, 2007). Although climate change was defined ‘as a political issue on the global agenda’ in
the ‘Third Assessment Report (TAR) of the Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC)
87
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in 2001, some views appeared in opposition to this definition after the report was published
(Nordas and Gleditsch, 2007).
Climate change was the main subject in the UN Security Council meeting held on 17
April 2007 and was indicated as a security issue. US Department of Defence addresses climate
change as one of the sources of interstate conflicts and social chaos in the future (Nordas and
Gleditsch, 2007).
The Christian Aid charity claims that because of climate change, millions of people in
Africa are under pain of death. Potential global migration movements also pose a challenge
(Nordas and Gleditsch, 2007) to regional and global security.
While TAR explains the possible consequences of climate change in different regions
by considering their access to resources, information, technology and existing institutional
effectiveness, climate change is rarely associated with conflict. However, inequality at the level
of world nations and future generations is considered one of the negative effects of climate
change (Nordas and Gleditsch, 2007), so it can be said that the role of climate change in
potential conflicts related to water scarcity cannot be ignored.

3. The Linkage between Climate Change, Water Scarcity and
Conflict in the Literature
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Natural scientists and engineers made important contributions to the transboundary
water literature by emphasising technological know-how and innovation. In this context,
economists and engineers have focused on concrete parts of the cases. Eventually, political
concerns came to the forefront rather than technical approaches in transboundary water
management (Bernauer, 2001, p. 1). In contrast to non-political aspect of the issue, experts in IR
studies evaluate the water related conflicts as an output of institutional and political processes.
Thus, IR experts handle the subject at the political and governance levels by stressing the
relations among cooperation, state sovereignty, negotiation process and ‘power structure’
(Fischhendler, 2008, p. 92).
In the IR literature, descriptive and individual river management studies are conducted
widely. In such descriptive studies, the ‘lesson learned’ approach is the main perspective.
Empirical case studies do not have enough place in the IR literature. While orthodox
methodologists tend to analyse the cases which are suitable for statistical analysis, postpositivist researchers cannot reach systematic and general answers as a result of their nonhypothesises-based empirical research approach (Bernauer, 2001, p. 11). According to Bernauer
(2001, p. 3), lack of multi-case studies using ‘coherent theoretical/analytical framework’ is the
biggest gap in the literature. At the same time, academicians can be divided into two broad
categories to determine the place of water in conflict studies.
Some academicians suggest that water is an instrument in a war rather than a main goal
of disputants. Disputants may aim to establish control over an area to reach resources but
these activities should not be evaluated as their major plan (Brochmann and Gleditsch, 2012,
p. 520). For example, Gleick (1993, p. 79) accepts that water may become a national security
issue in water stressed regions and be a subject and instrument in interstate conflicts.
On the other hand, most academicians discuss water as a main subject of war, even
though they support opposite perspectives (Bernauer, et al., 2012, p. 3). At this point, it will
be useful to explain in which circumstances water scarcity may lead to a war and what are the
possible reasons to experience it.
The regions where the organisations are not structured to manage the water issues, are
damaged or disabled because of political or other interests and where these organisations
cannot respond dramatic and new changes as a result of their inability in institutional structure
are likely to experience a conflict (Giordano, Giordano and Wolf, 2005, p. 47).
The incentive of states to utilise resources on their own, the ‘use it or lose it’ mentality,
which cause to overuse stemming from uncertainty about other riparian countries’ usage, and
defending different doctrines - upstream countries generally defend the ‘doctrine of absolute
sovereignty’ in spite of this, downstream countries favour the ‘doctrine of absolute riverine
integrity’- are the reasons which can induce conflict between states (Giordano, Giordano and
Wolf, 2005, p. 56).
It can be suggested that the ‘water wars’ term which was conceptualised in several studies,
for example Starr (1991), is the starting point for their analyses who defend ‘climate change
results in a reduction of essential resources for livehood, such as food or water, (...) may start
fighting over remaining resources’ (Nordas and Gleditsch, 2007). Additionally, international or
domestic migration movements may occur after water scarcity and exaggerate the tendency
to use violence (Nordas and Gleditsch, 2007). In this context, some academicians focus on
relations between water scarcity and armed conflict in depth.
According to Bernauer and Siegfried (2012, p. 237), even though grievance is common in
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shared river basins, ‘neighbours do not fight more in general if they share a river’ (Brochmann
and Gleditsch, 2012, p. 525). Nevertheless, the expectations about interstate armed conflict
in the future robustly hold their place in the literature (Bernauer and Siegfried, 2012, p. 237).
Tir and Stinnett (2012, p. 213) claim that climate change poses direct and indirect risks to
international security by increasing tension between basin-sharing countries.
According to Tir and Stinnett (2012, p. 213), in consequence of climate change, states
will seek new sources to meet their water demands, so competition among basin states
for using transboundary water resources will escalate and tension will rise along with
water scarcity. States may exhibit more aggressive behaviours against other riparian states’
implementations and policies which were acceptable before scarcity. Thus, states may be
out of patient to pursue diplomatic means to overcome a crisis. States may prefer to employ
coercive diplomacy methods. In bargaining process, states may also trust their military forces
and threaten other riparian states. While water will become more valuable, the bargaining
range will become narrow and states may rely on coercive bargaining. Additionally, conflicts
related to water scarcity can spill over on different fields (Tir and Stinnett, 2012, p. 214).
Lastly, Gleick (2010) explains the results of the report released by the Pacific Institute. It
shows that climate change increases the risk of armed conflicts in shared water basins. Gleick
(1993, p. 79) also suggests that water which has historically played a role in interstate conflicts
may be considered as a national security subject in the shortage period by states. Likewise,
Brochmann and Gledischt (2012, p. 524) argue that water scarcity may induce conflicts in arid
regions. Increasing demand on water can also make contribution to potential armed conflict.
In spite of these arguments, concluding their article, Brochmann and Gledischt (2012, p. 525)
find that if the neighbours share a river, they do not have tendency to fight each other. This
result indicates the second perspective.
Academicians who share the same perspective which is described as the second
approach in this review assess the relation between resource scarcity and climate-induced
conflicts as a non-linear interaction. Although they do not reject the potential of conflicts
depend on lack of resource, they argue that ‘resource-less countries’ are less likely to involve
in a conflict with other states (Giordano, Giordano and Wolf, 2005, p. 50).
It is claimed that water scarcity can facilitate to reach an agreement (Tir and Ackerman,
2009, p. 636). According to some studies, in average precipitation or dry years, conditions
promote states to cooperate in contrast to wet or very wet years (Yoffe, Wolf and Giordano,
2003, p. 1119). Eco-modernisation theorists suggest that innovation, substitution, and
flexible pricing of resources, particularly in developed economies, can remove the potential
water scarcity based disputes. Moreover, ‘treaties and joint river administrations’ can facilitate
cooperation in shared basins (Gleditsch, et al., 2006).
Giordano, Giordano and Wolf (2005, p. 50) also add that while the amount of resource
is gradually decreasing, the payoff of conflict will be higher than the payoff of capturing the
resources, and states won’t prefer to get involve in armed conflicts.
Lastly, the arguments of ‘resource curse’ theorists can be seen as the third approach.
They suggest that resource rich countries may also be under the risk of military conflict
as much as resource poor countries. ‘Exposure to price shocks, corruption, availability of
finances for rebel groups, and incentives for succession’ constitute the main challenges for
these countries (Giordano, Giordano and Wolf, 2005, p. 51). In addition, these countries may
face obstacles in the field of fishing, hydropower, navigation and pollution (Brochmann and
Gledischt, 2012, p. 521).
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4. The Grounds for Forming and Developing Cooperation in
River Basins

Economists are likely to use ‘Pareto-efficiency’ approach. In this framework, deriving
higher benefit without harming other actors is the measurement of a river regulation. Some
academicians and political scientists feature ‘compliance with international treaties’ but this
measurement is seen as a poor indicator because of its insufficiency to explain the resolution
processes of individual cases (Bernauer, 2001, p. 4).
Many academicians prefer to use the ability of ‘problem solving’ for measuring success
and failure of an initiative. This approach may remain more ambiguous than other two
measurements because every case has its own internal dynamics and time periods. Still, this
measurement enables researches to assess the resolution processes (Bernauer, 2001, p. 5).
In the light of the argument that cooperation can be observed in transboundary water
issues instead of conflict, international agreements are important instruments for managing
river basins and minimize the risk of armed conflict (Tir and Stinnett, 2012, p. 214). At this
point, management of transboundary water resources can be sub-classified as international
organizations and agreements.
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4.1. International Organizations
Even though legal framework of international water law is weak and its legal concept is
summarised with “the golden rule of water law (…) says that there is no golden rule.” clause,
states are likely to seek their rights at the level of international organizations (Bernauer, 2001,
p. 2).
This situation can indicate why international organizations are important actors to
mitigate tension over water disputes (Tir and Stinnett, 2012, p. 214). Additionally, international
organizations can prevent the outbreak or exaggeration of potential conflicts by providing
legal enforcement capacity, constituting a common dialogue platform for states and
addressing non-political solutions (Tir and Stinnett, 2012, p. 217). They can also form technical
committees to determine a common roadmap and make preparations for the worst scenario
(Cooley, et al., 2009, p. 16).
4.2. Agreements
The first initiative to form a river agreement dates back to 2500 BC ‘when the two Sumerian
city-states of Lagash and Umma crafted an agreement ending a water dispute along a tributary
of the Tigris River’ (Giordano, Giordano and Wolf, 2005, p. 53).
Although Nordas and Gleditsch (2007) claim that current river agreements may lead to
conflicts in the case of prospective water scarcity, international agreements play an important
role in managing water issues (Tir and Stinnett, 2012, p. 214). De Stefano et al. (2012, p. 195)
also suggest that in the event of dispute, states tend to renegotiate by the help of existing
agreements.
River treaties enable states a legal ground where they can adjust resource allocation,
regulate water quality, consumption and navigation issues (Tir and Stinnett, 2012, p. 215). River
treaties may also increase transparency, decrease the transaction costs, remove uncertainty
(De Stefano et al., 2012, p. 195) and counteract the negative effects of water scarcity (Tir and
Stinnett, 2012, p. 215).
However, Tir and Stinnett (2012, p. 215) indicate the weakness of treaties
by
referring
to
the
compliance
problem
of
counterparties.
‘Intentional
cheating’, contradictory interpretations of an agreement because of ambiguity
and ‘a lack of technical, regulatory or economic capacity’ may lead to implementation problems.
Some authors state that rapid climate changes can reveal the inability of a treaty in
responding these challenges (Tir and Stinnett, 2012, p. 215 and De Stefano et al., 2012, p. 195).
However, by adapting certain elements, international river managements can overcome these
institutional problems.
4.3. The Methods to Form and Develop a Lasting River Basin Cooperation
4.3.1. Information Exchange
Collecting and sharing data are important tools for improving cooperation (Tir and
Stinnett, 2012, p. 216) and increasing the efficiency of institution (Giordano, Giordano and Wolf,
2005, p. 58). By reducing uncertainty and putting a comprehensive perspective, information
exchange may promote mutual-trust among counterparties and enable states to distinguish
the effects of climate change and activities of riparian countries (Tir and Stinnett, 2012, p. 216).
4.3.2. Dispute Settlement Mechanisms
One of the core components of institutional structure is dispute settlement mechanisms
(Giordano, Giordano and Wolf, 2005, p. 59). Initially, disagreements may need to be discussed
at the official meetings. Third-party initiatives such as arbitration, panels, courts and mediation
efforts may be useful for conflict resolution (Tir and Stinnett, 2012, p. 216). De Stefano, et al.
(2012, p. 197) also propose that all organisations need to form a platform to ‘discuss resource
and environmental changes’.
4.3.3. Enforcement Provisions
River basin organizations should embed enforcement provisions to enhance the
functionality of dispute settlement, so treaty violations can be prevented, cooperation can be
improved and conflict escalations can be defused (Tir and Stinnett, 2012 p. 217). Institutions
also have some capability to develop trade and linkages and to solve commitment problems
by using ‘carrots and sticks’ (Bernauer, 2001, p. 15).
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4.3.4. Allocation Mechanisms
While direct allocation regulates water sharing issues, indirect allocation determines
a method for utilising water such as ‘equitable or need-based approaches’ (De Stefano, et
al., 2012, p. 196). Allocation mechanisms may enable institutions to overcome the scarcity
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problems, political and environmental challenges (Giordano, Giordano and Wolf, 2005, p. 58),
to increase transparency, information exchange and to form interaction among basin states
(De Stefano, et al., 2012, p. 196).
4.3.5. Redistribution of Benefits
It is said that redistribution of benefits is more effective in comparison with allocating
resources. Redistribution of benefits enable states to increase their shares (Giordano, Giordano
and Wolf, 2005, p. 59). It may also counteract inequality between upstream and downstream
countries (Bernauer, 2001, p. 7).
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Conclusion

Climate change has been recently described as a part of political field in the literature.
After IR experts focused on climate change, the literature expanded and enriched by correlating
climate change, especially water scarcity, with the possibility of armed conflict.
Naturally, academicians have different perspectives on water scarcity. While some of
them consider it as an instrument in war, most academicians analyse water scarcity as a main
cause of war. The latter mounts alternative arguments about the relation between water
scarcity and armed conflict.
The first argument is that water scarcity increase the possibility of war. By claiming that
there is a non-linear relation between water scarcity and war, the second argument suggests
that water scarcity can promote cooperation. The third argument develops a different point of
view. It draws attention to resource rich countries and the potential negative effects of climate
change on those countries.
The effectiveness of cooperation initiatives should be analysed to find an answer for
cooperation problem among states. Climate change poses a big challenge to their functionality.
To overcome this challenge, cooperation initiatives including international institutions
and agreements need to facilitate information exchange, generate dispute settlement and
allocation mechanisms, embed enforcement provisions, consider redistribution of benefits.
Aside from academicians who claim that there is a linear relation between water scarcity
and armed conflict, by referring to studies which were conducted by analysts who think that
states can cooperate against the negative effects of climate change on river basins, there is still
room for improvement. These authors can conceptualise their arguments by developing some
projects for promoting future cooperation. At this point, they can focus on possible water trade
projects. Nowadays, states do not want to involve in such relations to protect their sovereignty
and prevent themselves to be dependent on resource owner countries. However, projects
which were not implemented can be the starting point for future initiatives to overcome water
shortage. The drinking water supply project from Turkey to Turkish Republic of Northern Cyprus
can be given as an evidence to show these project can be put into practise. Current literature
do not focus on such cooperation processes and not inspire possible projects.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL MARKALAR: TOYOTA ÖRNEĞİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
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ÖZET

Toplumun ekolojik çevresel konulara özen göstermeye başlamasıyla birlikte, işletmeler de
toplumun bu hassasiyetlerine yönelik olarak ihtiyaç ve istekleri karşılama noktasında tepkiler
vermeye başlamışlardır. Yeni bir pazarlama anlayışı olarak ortaya çıkan bu uygulamalar bütünü
tamamıyla doğal çevre odaklı bir pazarlama stratejisini benimsemeyi gerektirmektedir. Bu
kapsamda karşılaşılan en önemli sorun ise doğal kaynakların etkili bir biçimde kullanımını
içeren ve “sürdürülebilirlik” şeklinde tanımlanabilen ekolojik çevre merkezli kalkınma anlayışını
benimsemek olmuştur. İşletmelerin bu amaçla uyguladıkları pazarlama yaklaşımı “yeşil
pazarlama” ya da “çevreye duyarlı pazarlama” şeklinde adlandırılırken, işletmelerin rakipleriyle
aralarına mesafe koyacakları yeni bir alan da ortaya çıkmış oldu. İşletmeler açısından yeniden
konumlandırma aracı olarak kullanılmaya başlayan “yeşil” vurgusu ile birlikte sayıları giderek
artan ve tüketicilerin bu konudaki hassasiyetlerine cevap verme amacını ön planda tutan
“yeşil markalar” da sürdürülebilirlik kapsamında pazarlama faaliyetlerine odaklanmışlardır.
Günümüzde çoğu işletme, ürünlerin ya da ambalajlarının doğa da kolaylıkla çözünebildiği, geri
dönüşüm sistemlerinin tesis edildiği, atık yönetim sistemlerinin oluşturulduğu ve tüm bunların
aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk bilinci kapsamında ele alındığı bir kurum kültürünü
benimsemeye başlamışlardır. Dolayısıyla çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli
bir boyutu olan yeşil markalaşmanın şirketler tarafından ne şekilde benimsendiğini bir örnek olay
üzerinden kavramaya çalışmak olacaktır. Örnek olay incelemesinde kullanılacak şirketin küresel
bir oyuncu olması ve Interbrand Yeşil Markalar indeksinde günümüze kadar ilk sıralardaki yerini
korumasından dolayı Toyota olarak seçilmiştir. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden
Toyota, sürdürülebilir pazarlama uygulamalarıyla bu alanda öncü kuruluşlardan biri olma
özelliğini korumaktadır. Benimsediği üretim, insan kaynakları ve pazarlama felsefesini örgüt
kültürü haline getirerek tüm uygulamalarında sürdürülebilirlik vurgusuna dikkat çekmektedir.
Toyota, sürdürülebilir uygulamaların kurumsal düzeyde sahiplenildiği, en üst düzeyde temsil
edildiği ve bir şirket kültürü olarak sahiplenildiği ender şirketlerden birisi olarak, günümüzde
faaliyetlerini sadece sürdürülebilirlik ekseninde devam ettirmektedir. Toyota, günümüz
pazarlama dünyasında özellikle sürdürülebilirlik alanında yaptığı faaliyetlerle rakiplerinden
farklılaşmış görünmektedir. Bu farklılığın temelinde ise sürdürülebilirlik konusunda ortaya
konulan kararların şirketin başkanından en alt düzeydeki çalışanlara kadar benimsenmesi ve
şirketin her kademedeki insan kaynağına eşit fırsatlar sunabilmesi yatmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kalkınma, yeşil pazarlama, yeşil marka.

1. GİRİŞ

Sanayi devriminden 20. yüzyılın sonlarına kadar çevresel sorunlar ihmal edilmiş ve
üzerinde durulmamıştır. 20. Yüzyılın sonlarına doğru, çevresel sorunların ekonomi açısından
önemli olduğu anlaşılmış böylelikle pek çok kişi ve bilim dalının ilgi alanına girmiştir(Toprak,
2006).
1940’larda ve 1950’li yılların ilk yarısında ekonomik büyüme ve kalkınma arasında fazla
bir ayrım yapılmamıştır. Önemli olan ulusal gelirin hızla artmasıydı ve 1970’li yıllara kadar
her ne kadar kalkınma olgusu büyümeden farklı bir biçimde algılanmaya başlamışsa da
uygulamada temel amaç kişi başına milli gelirin artırılması olmuştur. Ancak bu hızlı büyüme
sürecinin toplumsal maliyetleri ve bedeli ağır olmuştur. Bu yıllarda çevre sorunları sanayileşmiş
ve sanayileşmekte olan toplumları endişelendiren konular haline gelmiştir. Bununla birlikte
ülkeler enginleştikçe zenginliğin ülkeler ve bölgeler arasında adaletli dağılmadığı, yoksulların
artmakta olduğu gözlenmiştir. Çevrenin kirlenmesi insan sağlığını etkilerken doğal kaynakların
tükenmesi ekonomik kalkınmanın bugününü ve geleceğini etkilemeye başlamış dolayısıyla
yeni bir kalkınma anlayışı filizlenmeye başlamıştır. 70’lerdeki hızlı büyümenin çevre ve doğal
kaynaklar üzerine yol açtığı olumsuzlukları vurgulayan sürdürülebilir kalkınma kavramı, 1980’li
yıllarda olgunlaşmaya başlamış ve 1990’larda insan ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması yani
yaşam kalitesi temeline dayandırılmaya başlanmıştır(Han & Kaya, 2005).
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KALKINMA

Özellikle 2.Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan hızlı yapılanma, kapitalist/teknolojik/
endüstriyel gelişme ve kontrolsüz nüfus artışı ile birlikte, doğal sistemler tüm alanlarda çağın
dışına itilmiş ve tüketimin ön planda olduğu kontrolsüz bir kalkınma süreci ortaya çıkmıştır.
Ancak, 1960’ların sonunda ekolojik dengelerinbozulmakta olduğu ve bunun nedeninin de
çevre ve kalkınma arasındaki bağların göz ardı edilmesi olduğu fark edilmeye başlanmıştır.
Çevre ve ekolojiyi tehdit eden bu sorunların ancak yeni ve geniş bir bakış açısı ile ele alması
zorunluluğu sonucu kalkınmada sürdürülebilirlik kavramı ortaya atılmıştır.
Sürdürülebilirlik, çevre, insan ve şimdiki kuşakların gelecek kuşaklar için sorumlulukları
arasındaki ilişkiyi tanımlamak için yeniden adlandırılmış bir anlatımdır.Sürdürülebilirlik, yaşam
kalitesini düşürmeden, düşünce tarzında değişiklik gerektiren bir kavram ortaya koymaktadır.
Bu değişikliğin özü, tüketim toplumu olmaktan sıyrılıp, evrensel açıdan dayanışma içinde olan,
çevresel yönetim, toplumsal sorumluluklar ve ekonomik çözümleri hedeflemektir(Özmehmet,
2010).
Sürdürülebilir kalkınma, bugünün gereksinimini karşılama yöntemi olarak kalkınma
etkinlikleri gerçekleştirilirken, gelecek kuşakların kendi kalkınmalarını gerçekleştirmeleri
içinkullanacakları doğal varlık tabanının korunması, en azından azaltılmaması; kalkınmanın
yeniden üretiminin koşulu olan doğal varlıkların gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Sürdürülebilir
kalkınma, çevrenin taşıma kapasitesini gözeten, bugünkü kuşaklarla gelecekkuşaklar arasında
kaynaklara erişimde eşitliği güvence altına alarak, ekonomik, toplumsal veçevresel açıdan
bütünleştirilmiş bir kalkınma anlayışıdır. Çevre problemleri, sürdürülebilirkalkınmada önemli bir
faktördür. Gittikçe artan çevre problemleri, sağlık ve diğer problemlerimeydana getirmektedir.
Dünyada artan nüfusa karşı kaynakların sınırlı sayıda bulunmasından dolayı, günümüzde
artık kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılması yaşamın sürdürülebilirliğiaçısından
yeterli değildir. Çünkü artık artan nüfusa bağlı olarak kullanılan ürünlerin miktarı dagün
geçtikçe önemli miktarda artmaktadır. Bu noktada kullanılmış ürünlerin geri kazanımı, hem
ikincil kaynak olarak kullanılmalarında, hem de ürünlerin çevreye verdikleri zararın minimize
edilmesinde son derece önemlidir(Köfteci, 2008).
1987 yılında yayınlanan ve Brundtland raporu olarak tanınan, Birleşmiş Milletler Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu raporunda göre; ekolojik çevrenin korunması ve ekonomik
kalkınmaya yönelik kıt kaynakların yeni bir anlayışla yönetilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur.
Sürdürülebilirlik olarak tanımlanan bu yeni anlayışa göre, günümüz toplumlarının ihtiyaçlarının
karşılanmasının gelecek nesillerin ihtiyaçlarını görmezden gelmemesi ve doğal kaynakları
geleceğe taşıyacak önlemlerin alınması konusunda bir dizi karar alınmasını sağlamıştır. Rapor
kısaca kuşaklar arası ve kuşakların içindeki adalet ve eşitlik kavramlarına vurgu yapmaktaydı.
Sürdürülebilir kalkınma düşüncesinin ana fikrini çevresel politikaların ekonomik
kalkınmanın merkezine yerleştirilmesi amacı olarak tanımlamak mümkündür. Bu çerçevede,
günümüz modern anlayışa göre temel kalkınma göstergesi olan ekonominin çevreci bir
anlayışla ele alınması gerekliliği şeklinde yorumlanabilmektedir(Dresner, 2002).
Son yılların güncel konusu haline gelen sürdürülebilir kalkınma stratejisi, kalkınma
sorununa yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bu strateji, kısa dönemli ekonomik yararların yerini
çok uzun dönemli ve kuşaklar arası toplumsal ve ekolojik yararların almasını önermektedir. Bu
bağlamda strateji, doğal dengeyi koruma çabalarının kalkınma çabalarını engellemeyeceği
hatta gelecek nesilleri de dikkate alan sürdürülebilir kalkınmanın bu amaçların bir arada
gerçekleştirilmesiyle oluşabileceğini ön plana çıkarmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma
politikasının elde etmeye çalıştığı bazı temel ilkeler vardır. Bunlar(Han & Kaya, 2005);
• Büyümenin niteliğinin değiştirilmesi ve canlandırılması,
• Kaynakların korunması ve değerinin yükseltilmesi,
• Karar verme süreçlerinde çevre ve ekonominin birlikte ele alınması,
• Gıda, enerji, su ve sağlık alanlarında toplumun temel ihtiyaçlarının giderilmesi,
• Sürdürülebilir bir nüfus artışının sağlanması,
• Yoksulluğun azaltılması ve gelir eşitsizliğinin giderilmesidir.
OECD raporuna göre (2001), sürdürülebilir kalkınma geleceğe yönelik ilerleyişimizi
sürdürmeye dayalı bir sürece atıf yapmaktadır. Bu anlayışı destekleyen dört temel prensipten
bahsedilebilmektedir. İlk olarak, günümüz toplumlarının kaynaklara ulaşma ve onları
kullanma noktasında eşit haklara sahip oldukları prensibi, toplumların üretim ve tüketim
süreçlerinin diğer toplumlar üzerinde ekolojik, sosyal ve ekonomik olarak hayat standartlarını
geliştirmelerinin önüne geçmemesi gerektiğine atıfta bulunmaktadır. Çevresel adalet ise, temiz
bir çevre oluşumuna için, ırk, gelir, statü gibi özelliklerine bakılmaksızın toplumun muhtemel
çevresel zararlarından korunmasına ve eşit erişim hakkına sahip olmasına yönelik tedbirlere
gönderme yapmaktadır. Yaşayan toplumların ve gelecek kuşakların aynı haklara sahip olması
gerekliliğine vurgu yapan çevresel mirasın korunması prensibi, günümüz toplumlarının
sürdürülebilirlikten uzak üretim ve tüketim süreçlerinin gelecek kuşakların ekolojik, sosyal ve
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ekonomik varlıklarına zarar vermekte olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla, sürdürülebilirlik
aslında, gelecek nesillerin günümüz yaşam standartlarına eşit oranda sahip olmasına ya da
daha üst düzeyde bir refaha ulaşabilmelerini olanaklı kılmaya çalışmaktadır. Dünya üzerindeki
yaşamın geleceğine yönelik alınacak tedbirler ise yönetim ve sorumluluk anlayışının tesisi ile
mümkün olabilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına göre doğal sistemler tüm insan
yaşamını etkilediği için insan ırkı bu sistemler olmadan düşünülememektedir. Bu çerçevede,
doğal kaynakların kullanımı konusunda eşitlik temelli kısıtlamaların uygulanabilmesi
gerekmektedir(Bhamra & Lofthouse, 2007, s. 14-15).

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VE YEŞİL MARKALAR:
TOYOTA ÖRNEĞİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME

3. YEŞİL PAZARLAMA

Yaşadıkları topluma karşı duyarlı davranarak alacağı kararlarda ve sürdüreceği faaliyetlerde
kanunlara, etik değerlere ve insan haklarına saygılı, çevreye verebileceği zararı hesaplayarak
hareket eden işletmeler, sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biri olarak kabul
edilmektedirler. Sürdürülebilir kalkınma; insan sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak sürekli bir
ekonomik kalkınmaya imkân verecek şekilde doğal kaynakların akılcı bir şekilde yönetimini
sağlamak ve gelecek nesillere yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakma yaklaşımıdır. Böyle
bir yaklaşım, kalkınmanın her aşamasında küresel anlamda ekonomik ve sosyal politikaların,
çevre politikaları ile birlikte ele alınmasını gerektirmektedir(Toprak, 2006).
Son yıllarda sürdürülebilir kalkınma anlayışı ve çevre koruma bilincinin artışıyla birlikte,
işletmelerin çevreye bakış açılarında önemli bir değişim yaşanmaktadır. Bu çerçevede,
kaynakların verimli kullanımı, atıkların minimize edilmesi, geri dönüştürülmesi, çevre dostu
tasarım ve paketleme gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. İşletmelerde çevre koruma bilincinin
yerleşmesi ve çevre yönetim sisteminin oluşturulması öncelikle tepe yönetimin çevre
konusunda duyarlı olmasına bağlıdır. İşletme yönetimi ile entegre olan çevre yönetim sistemi,
planlamadan örgütlemeye, yöneltmeye ve kontrole kadar tüm yönetsel işlevlerde ve alınacak
kararlarda çevrenin sürekli göz önünde bulundurulması, kararların uygulanması için uygun
sistem ve prosesler geliştirilmesini sağlamaktadır(Aytekin, 2008).
Çevre yalnızca insanların içinde yaşadığı ve hayatlarını devam ettirmeleri için kaynaklar
sunan bir ortam değil, işletmeler için de ekonomik bir kaynaktır.Üretimlerini çevreden elde
ettikleri kaynaklarla gerçekleştiren işletmelerin, söz konusu kaynakları üretimde etkin ve
verimli kullanmaması çevrenin kirlenmesine, kaynakların tükenmesine hatta yeni kaynak
bulunamamasına yol açmaktadır. Bu oluşumların etkilerini minimuma indirebilmek için hem
işletmeler hem de tüketiciler, günümüzde çevre konusunda daha duyarlı olmaya ve daha
sorumlu davranmaya çalışmaktadırlar. Markalar, özellikle toplumsal değerlerdeki değişimin
de etkisiyle yaşanan küresel çevre sorunlarına stratejik bir perspektiften yaklaşmakta ve bu
sorunlara en uygun çözümler bulmayı amaç edinmektedirler. Bu doğrultuda markalar, üretim
yöntem ve süreçlerini daha çevreci hale getirmekte, çevre dostu ya da yeşil ürünleri pazara
sürmekte, reklamlarında ve diğer tutundurma çalışmalarında çevreye duyarlılıklarını anlatan
mesajlara yer vermektedirler(Özkaya, 2010).
Ekoloji, günümüz pazarlama anlayışının en önemli konularından birisi haline
gelmektedir. Bu çerçevede pazarlamacıların üzerinde düşünmeleri gereken bazı konulardan
söz edilebilmektedir. Planlı eskime olarak tanımlanan sınırlı bir dayanıklılıkla üretim yapma
zorunluluğu bunlardan biridir. Satışları maksimize etmek ya da kalite ve dayanıklılığı artırmak,
pazarlamacıların tercih etmesi gereken noktalardandır. Çevre kirliliği ise üreticilerin doğal
kaynak kullanımları ve çevreyle ilişkilerinde en hassas olmaları gereken konulardan biridir. Son
olarak geri dönüşüm politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çevresel sürdürülebilirliğin
temel fonksiyonlarından birisi haline gelmiştir (Kurtz, 1983, s. 518).
1960’lı yıllarda başlayan önemli toplumsal hareketlerden birisi de yeşil hareket olarak
adlandırılan çevreyi koruma bilincidir. Dünya genelinde bu bilincin yerleşmesi, konu ile ilgili
çeşitli sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkmasına, uluslararası kalite standartlarında ve yasal
düzenlemelerde de çevreyle ilgili kriterlerin yer almaya başlamasına neden olmuştur. Tüm
bu gelişmeler işletmelerin pazarlama faaliyetlerini de önemli ölçüde etkilemiş ve pazarlama
dünyasına yeni bir kavram olan “yeşil” kavramı girmiştir. Doğa dostu içerikleri ifade etme
bağlamında “yeşil” kavramının birçok tanımlaması doğal çevreye odaklıdır ve daha çok çevre,
toplum, ekonomi sistemi arasındaki dengeyle ilişkilidir. Yeşil sıfatı doğayı, çevreyi önemseyen,
yaşam biçimi çevrecilik olan insanları ve onların anlayışını ifade etmek için her konuda
kullanılmaya başlanmıştır(Özkaya, 2010).
1970 ve 1980’lerde hız kazanan yeşil hareketler, işletmeler üzerinde baskı kurarak
onları çevreye duyarlı olmaları konusunda sorumluluk almaya zorlamıştır. Dolayısıyla birçok
işletme, çevreye duyarlı politikalar geliştirerek karlarını buna göre elde etmeye çalışmışlardır.
Böylelikle ekolojik sürdürülebilirliğin adımları atılabilmiştir. İlerleyen dönemlerde, işletmeler
“Sürdürülebilirlik Vizyonu” hazırlayarak geleceği planlamaya ve çevreye duyarlılık konusunda
atılacak adımları stratejik bir kurum felsefesi haline dönüştürmeye başlamışlardır (Armstrong
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& Kotler, 2000, s. 558-559).
Pazardaki gelişmelere duyarsız kalamayacak kurumlar çevreci pazarlama stratejileri
geliştirerek tüketici nezdinde olumlu bir yeşil imaj çizmek istemişlerdir. İlk etapta çoğunlukla
başvurulan yöntem reklamın gücünü kullanmak olmuştur. Ancak reklamlarda “yeşil” bir imaj
çizmenin çoğu kez yetersiz kaldığını anlayan işletmeler yeşil bakış açısını benimseyerek kurumsal
kültür haline getirmişler ve üretim felsefelerini çevre odaklı politikalara dayandırmışlardır. Artık
yeşil pazarlamada gelinen nokta bu tür bir anlayışı benimsemeyi gerektirmektedir (Tuncoğlu
& Bayramoğlu, 2008).
Yeşil pazarlama, tüketicilerin ekolojik çevreyi koruma hassasiyetlerini karşılayacak
pazarlama uygulamalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda yeşil pazarlamanın
işletmelere önemli kazanımlar getirdiği anlaşılabilmektedir. Öncelikle, birçok tüketicinin
değerleri ile ortak bir zeminde buluşabilmeye olanak tanır. Yeşil pazarlama uygulamaları
ürünlerin optimum enerji sarfiyatıyla taşınabilmeleri ve ambalajlarının geri dönüşüm yoluyla
tekrar kullanılabilir hale gelmeleri anlayışı ile hareket etmektedir (Churchill & Peter, 1998, s. 4445).
Yeşil pazarlama, ürün ve hizmetlerin daha az toksik ancak daha dayanıklı ve tekrar
kullanılabilir malzemelerle üretilerek geri dönüşüme elverişli şekilde tüketicilere ulaştırılmasına
vurgu yapmaktadır. Kısaca, bu ürünler çevre dostu ürünler olarak, işletmelerin “çevreye duyarlı
ve sorumlu” olmalarına yol açmıştır(Lamb, Hair, & McDaniel, 1996, s. 735).
Yeşil pazarlama ya da doğal markalama olarak da bilinen doğaya duyarlı pazarlama
anlayışının temelinde, bir ürünün ya da hizmetin çevreye duyarlı bir pazarlama karması
geliştirilerek “doğa dostu” algısını uyandıracak şekilde pazarlanması esası yatmaktadır.
Günümüzde tüketiciler satın aldıkları her bir ürüne yönelik tutum geliştirmekte ve kendilerini
ürünleri değerlendirme konusunda özgür hissetmektedirler. Satın aldıkları ürünlerin çevreye
karşı ne denli özenli olduğunu sorgulayan ve tüketimlerini sadece bu konuya göre şekillendiren
tüketici gruplarının sayısı ise hızla artış göstermektedir(Johnson, 2014).
Daha geniş açıdan, yeşil ya da çevresel pazarlama; insanların, doğal çevre üzerinde en az
zararlı etkiye sahip istek ya da ihtiyaçlarınıtatmin etmek için tasarlanan herhangi bir değişikliği
kolaylaştırmak ve düzenlemek için icraedilen faaliyetler bütünüdür. Bu tanım, pazarlama
tanımının geleneksel unsurlarını da içermektedir. Sonuçta yeşil pazarlama, çevresel zararı
kesinlikle ortadan kaldırmaktan ziyade o zararı en aza indirmeyi amaçlamaktadır(Ayyıldız &
Genç, 2008).
İşletmelerin yeşil pazarlama anlayışını benimsemelerini sağlayan çeşitli faktörlerden söz
edilebilmektedir. Öncelikle organizasyonlar amaçlarına ulaşabilmek adına yeşil pazarlamayı bir
fırsat olarak kullanabileceklerinin farkına varmışlardır. İşletmeler bu çerçevede, kurumsal sosyal
sorumluluk anlayışını topluma ve çevreye etik yaklaşım temelinde adapte etmişlerdir. Bu anlayış
ise aslında devlet kurumlarının işletmeleri bu yönde davranmaya zorlamaları neticesinde
yaygınlaşmıştır. Bu anlayışın yaygınlaşmasına paralel olarak, rakiplerin çevresel duyarlılıklarının
artması işletmeleri daha fazla sorumluluk üstlenmeye yöneltmiştir. Son olarak da, atıkların yok
edilmesi ve malzeme kullanımındaki azalmalar işletmeleri davranış değişikliğine zorlamaya
başlamıştır(Polonsky, 1994).
Günümüzde tüketicilerin birçoğu, yeşil pazarlamanın sadece çevresel vurgularla
donatılmış reklam ya da tanıtım faaliyetleri ile sınırlı bir disiplin olduğunu düşünmektedirler.
“Geridönüşüm”, “Fosfat içermez”, “Şarj edilebilir”, “Ozon Dostu”, “Çevre Dostu” gibi tabirler
tüketicilerin genellikle yeşil pazarlama ile ilişkilendirdikleri ifadeler olmasına karşın doğaya
duyarlı pazarlama anlayışı gerçekte tüketici ürünleri, endüstriyel ürünler ile hizmetlerin içinde
yer aldığı daha geniş bir çerçevede değerlendirilebilen pazarlama anlayışına atıfta bulunur.
Örneğin dünya çapında pek çok otel kendilerini ekoturizm konusunda konumlandırmış,
birçok moda markası ise çevresel duyarlılıklarını ürettikleri giysilere yansıtmaya başlamışlardır.
Dolayısıyla, yeşil pazarlamanın ürün ve hizmetlerin satış sürecinde çevresel faydayı gözeterek
pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanması mümkündür. Bu doğrultuda,
bir ürün ya da hizmetin üretim süreçlerinde çevreyle uyumlu şekilde imal edildiği ya da
doğada hemen çözünebilecek bir paketleme süreçlerine tabi tutulduğu anlaşılabilmektedir.
Bu kapsamda, yeşil pazarlamanın ürün geliştirmeden ürün süreçlerine, paketlemeden reklam
ve tanıtım çalışmalarına kadar uzanan çok geniş bir pazarlama uygulaması olarak anlaşılması
gerekmektedir(Dhar & Das, 2012).
Tüketicilerin çevresel duyarlılıklarına göre hareket eden ve iş süreçlerini çevre odaklı
politikalar çerçevesinde belirleyen firmalar satın alma, pazarlama ve işletme stratejilerini yeşil
işletmecilik kapsamında yeniden tesis etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, aslında kazan-kazan
stratejinin bir parçası haline gelen yeşil işletmecilik ve pazarlama olgusu sayesinde, işletmelerin
bir takım önemli kazanımlar elde ettiği ifade edilebilir. Bunlar(Pujari, Wright, & Peattie, 2003);
• Artan satışlar,
• Sürekli gelişen müşteri geri bildirimleri,
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• Müşterilerle yakınlaşma,
• Rekabetin artması,
• Gelişen kurumsal imaj.
Yeşil pazarlama uygulamaları, ilişkisel pazarlama çerçevesinde hedef kitlesi ile duygusal
faydalar temelinde buluşmaya ve uzun dönemli ilişkiler kurmaya çalışan ve böylelikle kendisini
çevre odaklı şekilde yeniden konumlandıran işletmelere rekabet avantajı oluşturacak yeni
kapılar aralamaktadır. Gerek reklamlarında ilettikleri mesajlarda yeşil uygulamaları anlatan
firmalar gerekse de gerçek anlamda bir işletme kültürü olarak çevreye duyarlı olmayı
benimseyen işletmeler, bu tür bir pazarlama anlayışını rekabet avantajına dönüştürme gayreti
içindedirler. Bu aynı zamanda toplum yararına bir faydayı da beraberinde getirdiğinden tam
anlamıyla karşılıklı bir kazanımı ortaya çıkarmaktadır.
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4. YEŞİLMARKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME: TOYOTA ÖRNEĞİ

1974 yılından beri marka danışmanlığı yapan Interbrand adlı araştırma şirketi, dünya
çapında 40 ofisiyle dünyanın en büyük marka danışmanlık şirketlerinden biri olarak kabul
edilmektedir(Climate Volunteers, 2012 ). Şirket 2000 yılından beri düzenli olarak Best Global
Brands listesini hazırlayarak bu alanda önde gelen çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Ancak
şirket, 2011 yılından bu yana hazırladığı listeyi Best Global GreenBrands ismi ile yayınlamaktadır.
Bir başka ifade ile şirket, sürdürülebilirlik özelliğini bu sıralamanın ana etmeni haline getirmiştir.
Bu sıralama en sürdürülebilir yüz markayı göstermesinin yanı sıra “yeşil marka’nın tanımını
yapması bakımından da önem arz etmektedir(Mazars, 2015). Hazırlanan marka sıralaması
ise tüketicilerin marka algısı ile markanın sergilediği performansa göre şekillenmekte ve üç
temel kriter göz önüne alınmaktadır. İlk kriter olarak markaların yeşil performansları dikkate
alınarak ürün veya hizmetin gerçekten yeşil olup olmadığı kontrol edilmektedir. İkinci olarak ise
markaların yeşil atılımlarının ne kadar görünür olabildiğine, toplum için nasıl ve ne büyüklükte
bir değer inşa edebildiğine bakılarak marka hakkındaki algı anlaşılmaya çalışılmaktadır. Son
olarak ise markaların sürdürülebilirlik söylemindeki gerçek durumuyla, toplumsal algıdaki
yerine ve bu ikisi arasındaki boşluğa vurgu yapılmaktadır(Interbrand, 2014).
Sürdürülebilir markalar, yaptıkları işlerin topluma olan etkilerini en geniş çerçevede
değerlendirip göz önüne alan ve yükümlülüklerini bu doğrultuda uzun vadeli olarak
gerçekleştiren markalardır. Markanın sorumluluk sahibi bu tavrını ayrıca, onun çevresel,
ekonomik ve toplumsal etkisi açısından göz önünde bulundurmasını içerir. Interbrand’in “En
İyi Küresel Yeşil Markalar” sınıflandırması, marka performansına göre ve yeşil markalara karşı
tüketicilerin markayı gerçekten “yeşil marka” olarak algılamasına bağlı olarak yapılır.
4.1. TOYOTA’NIN KISA TARİHÇESİ
Toyota Motor Corporation, 28 Ağustos 1937 yılında KiichiroToyoda tarafından Japonya’da
kurulmuş otomotiv, robotik, finansal hizmetler ve biyoteknoloji alanlarında hizmet veren
küresel bir şirkettir. Toyota Grubu günümüzde en çok otomobil üreticisi olarak tanınsa da halen
tekstil işine de devam etmekte ve dünya çapında erişilebilen otomatik tezgâhları üretmektedir.
Toyota ismi şirketin kurucu ailesinin soyadından alınmış ve üretilen ilk araçlarda “Toyoda”
markası ve logosu kullanılmıştır.Kelimenin kökü ailenin soy ismi olan Toyoda, Japoncada
“bereketli pirinç tarlası” anlamına gelmektedir. Ancak 1936 yılında şirket yeni bir logo için halka
açık bir yarışma başlatarak bugün kullanılan logo ve marka ismini yani “Toyota” yı kurumsal
bir isim olarak ürünlerinde kullanmaya başlamıştır.Japonya’da 12 fabrikası, 11 bağlı kuruluşu
ve 26 ülkede 46 üretim tesisi 316.121 çalışanı ile Lexus ve Toyota marka araçlar üreten şirketin
ürünleri, 140’tan fazla ülkede müşterilere ulaştırılmaktadır. Toyota’nın otomotiv işlerindeki
gelirleri, toplam satışlarının %90’ını kapsamaktadır. Toyota’nın telekomünikasyondan prefabrik
evlere ve lüks yatlara kadar değişik alanlarda çalışan şirketleri de bulunmaktadır.
1990’lı yıllarda çevre dostu üretim ve pazarlama anlayışını bir şirket felsefesi haline getiren
Toyota, 1997 yılında dünyanın ilk seri üretilen hibrid aracı “Prius”upazara sundu. Sonrasında
geliştirdiği dünyanın ilk hidrojenli aracı “Toyota FCHV” ile bu alanda öncü maka konumunu
güçlendirmiştir(Toyota Motor Corporation, 2012).
4.2. TOYOTA KÜRESEL VİZYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Toyota 2011 yılında bir basın toplantısı ile duyurduğu Küresel Vizyonu’nda özellikle sosyal
sorumluluk anlayışının tesis edilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği konularına vurgu
yaparak, çevre dostu üretim ve pazarlama konusundaki hassasiyetlerini de sergilemiş oldu.
Toyota’nın kurguladığı Küresel Vizyon tam metni şu şekildedir:
“Toyota ortaya koyduğu yüksek güvenlikli ve sorumlu seyahat etme olanakları ile dünya
çapında hayat standartlarını yükseltmeye ve geleceğin otomobil teknolojisine yön vermeye devam
edecektir. Kalite taahhüdümüz, değişmez inovatif yapımız ve gezegenimize olan sorumluluğumuz
ile amacımız sadece beklentilerin ötesine geçmek ve sıcak bir tebessümle ödüllendirilmektir.
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Değişmez ve köklü amaçlarımızı, her zaman daha iyi bir yol olduğuna inanan yetenekli ve tutkulu
insanlara odaklanarak başaracağımıza inancımız tamdır.”
Toyota oluşturduğu Küresel Vizyonunu metaforik olarak “Toyota Tree” adını verdiği ağaç
ile simgelemektedir. Ağaç “köklerden ürünlere” doğru giden Toyota Vizyonunu da sembolize
etmektedir. Ağaç aynı zamanda doğal bir güce de atıfta bulunarak, yıldan yıla tazelenen ve uzun
ömürlü bir çevre unsuru çağrışımlarını da barındırmaktadır. Toyota’nın sahip olduğu prensipler
kökler tarafından temsil edilmektedir. Çünkü Toyota, kurum adına yapılan her şeyin inançları
ve değerleri üzerinde yükseleceğine inanmaktadır. Böylesine güçlü ve devamlı köklerin ise
uygulamaları yani ağacın gövdesini besleyeceği düşünülmektedir. Gövdenin üstünde yer
alan ve 12 ilkeyi barındıran meyve mecazları ise küresel vizyonun temel yapı taşlarına atıfta
bulunmaktadırlar.Ağaç metaforu, tüm bu ilkeleri birlikte tutarak Toyota’nın azim ve kararlılıkla
ortaya koyduğu başarma gücünü de simgelemektedir.
Toyota, Küresel Vizyon’un şekillendirdiği özellikle üç önemli konuya odaklanmaktadır.
Bunlar sırasıyla; “Daima En İyi Araçların Üretilmesi”, “Toplumların Hayat Standartlarının
Zenginleştirilmesi” ve “İstikrarlı İşletme Yapısının Tesisi” şeklindedir. Bunlardan ilki ağacın
meyvelerini ile temsil edilirken, istikrarlı işletme yapısı ise ağacın gövdesine atıfta
bulunmaktadır.
4.2.1. Daima En İyi Araçlar
Toyota, müşteri beklentilerini karşılamak ve onların ötesine geçebilmek amacıyla yenilikçi
yapısı gereği farklı uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu farklı uygulamalar ise sürdürülebilirlik
çerçevesinde ortaya konulan prensipler etrafında şekillenmektedir. Şirketin son yıllarda
sergilediği performansın en dikkat çekici uygulaması ise elektrik ve hidrojen hücreli araçların
üretilmesi konusunda olmuştur. Toyota, yakıt hücreli araçların üretilmesinin sürdürülebilir
toplumlarda çok önemli bir fonksiyon üstlendiğine özellikle vurgu yapmaktadır. Toyota, gelişen
ekonomilere bağlı olarak azalan fosil yakıtlara olan ilginin giderek artacağını düşünmekte,
dolayısıyla elektrik ve hidrojen gibi ikincil enerji kaynaklarının kullanımına çok büyük önem
vermektedir. Hidrojenin doğada en çok bulunan element olduğu gerçeğinden hareketle,
sadece otomobiller için yakıt olmasının haricinde,sürdürülebilir toplumların gelişimine etki
edecek en önemli malzemenin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla dünyanın ilk hidrojen
yakıtlı otomobilini Toyota üretmiştir. Toyota bu kapsamda ürettiği FCV (Fuel Cell Vehicle - Yakıt
Hücreli Araç) otomobillerin avantajlarına dört başlık altında vurgu yapmaktadır. İlk olarak
FCV otomobiller enerji çeşitliliği bakımından ideal bir tüketim sunmaktadır. Bu kapsamda,
hidrojenin farklı türde birincil enerji kaynaklarından üretilmesi vurgulanmaktadır. İkinci olarak,
sürüş esnasında sıfır karbon dioksit salınımı ile doğaya verilen zarar yok edilmektedir. Üçüncüsü
ise FCV araçların performansına vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda, yüksek seyir aralığı ve düşük
yakıt ikmal süresi ile aracın performansı ön plana çıkmaktadır. Son avantaj ise sürüş keyfine
odaklanmaktadır. Aracın pürüzsüz ve sakin kullanımı ile düşük ve orta hızlarda yine aynı şekilde
hızlanmasına bağlı olarak tecrübe edilen sürüş keyfi artmaktadır.
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4.2.2. Yaşamların Zenginleştirilmesi
Toyota, düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus, artan trafik merkezli problemler ve enerji
çeşitliliği gibi sosyal çevrenin yaşadığı büyük değişimlere paralel olarak, insanların ve ürünlerin
taşınması konusunda elektrik kullanımı ve bilgi teknolojilerine entegre edilen araçların
toplumların inşasında yeni bir rol üstleneceğini düşünmektedir. Toyota bu kapsamda, sosyal
sistemler ve kişisel mobilitenin evrimini bir arada sunan otomobillerin öncülük ettiği hareketli
bir toplumun tesisi için çalışmaktadır. Toyota’nın geleceğin toplumunun inşası konusundaki bu
düşünceleri temel olarak iki sistem üzerine konumlandırılmaktadır. Bunlardan ilki, taşımacılık
ve seyahat alanında akıllı sistemlerin üretilmesi ve diğeri de farklı toplumların yaşadığı trafik
aksaklıklarının çözümüne yönelik geliştirilen sistemler ve eylem planlarıdır.
Toyota, müşterileri ve yerel toplumlarla güvene dayalı uzun dönemli ilişkiler geliştirerek
düşlediği geleceğin akıllı sistemlerini üretebilmeyi dörtlü bir fonksiyon setini kullanmaya
bağlı olduğunu düşünmektedir. İlk olarak, sürücülerin seyahat etmeye başlamadan önce
Trafik Enformasyon Servisi’ne bulut bilişim olanaklarıyla bağlanarak, daha konforlu ve güvenli
yolculuk etmelerini sağlayacak bilgi ve tecrübelerin aktarımını sistematik hale getirmeyi
amaçlayan “Yeni Nesil Telematik Sistemlerin Kullanımı” gelmektedir. Şirket bu amaçla,
programladığı “Toyota Smart Center” aracılığı ile tüm verileri tek merkezden bütün Toyota’lara
aktarma yeteneğini adapte etmek için çalışmalarını sürdürmektedir. İkinci önemli fonksiyon
ise, Toyota’nın hayalini düşlediği trafik kazalarını bitirecek sistemlerin üretilmesidir. Araçlar,
sürücüler ve şehir yollarının birbiriyle bağlantılı olarak işbirliğine girmeleri ve birbirlerini
görmeyen araçların bilgi paylaşımı neticesinde daha güvenli şehir trafiği ve seyahat özgürlüğü
sunan akıllı tasarımların yapılması, Toyota’nın en büyük sosyal hizmetlerinden biri olabilecektir.
Üçüncüsü ise, enerji kullanımlarının optimize edilerek çevre dostu ve stresten yalıtılmış yüksek
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standartlı yaşamların tesisini içeren enerji yönetimidir. Enerji yönetimi; evleri, marketleri,
okulları ve diğer toplumsal ortamları araç şarj üniteleri ile birleştirerek enerji konusundaki arz
ve talep dengesini belirlemeye odaklanmaktadır. Buradaki amaç toplumların enerji kullanımını
bir bütün olarak optimize etmekten ibarettir. Dolayısıyla hem yaşamları daha da zenginleştirmiş
hem de ekolojik dengeyi gözetmiş olacaktır. Son fonksiyon seti ise, tüm bireylerin rahatça ve
istedikleri biçimde seyahat etmelerini sağlayacak, günlük trafik stresini sıfırlayacak “Yeni Nesil
Şehir Trafik Sistemleri” ninüretilmesidir. Bu kapsamda, Toyota yeni nesil tek kişilik ve sürücüsüz
elektrikli araçların üretimine başlamış bulunmaktadır. Sistem şehir trafik merkezleriyle
koordineli çalışarak varış noktasını tayin edebilmekte ve yolculara stresten uzak bir seyahat
imkânı sunabilmektedir. Sonuçta bu dörtlü fonksiyon seti dört amacı gerçekleştirmeye
yöneliktir. Bunlar; güvenlik, konfor, kolaylık ve ekolojik denge olarak özetlenebilmektedir.
Öte yandan, Toyota büyük şehirlerde artan trafik yoğunluğuna bağlı düzensizliklerin
azaltılmasına yönelik olarak, yapılabileceklerin günümüz itibariyle sınırlı olduğunu ancak
sürekli geliştirilen kaizenyönetim anlayışıyla birlikte, ülkeler ve bölgeler özelinde optimal
düzeydeki trafik sistemleri üzerine yoğunlaşmanın bu sorunun azaltılmasına katkı sunacağını
düşünmektedir. Bu çerçevede Toyota, trafik yoğunluğu bakımından öncelikli ülkelerde yerel
sanayiciler, hükümet organları ve akademik çevrelerle iş birliği içerisinde bir dizi çalışma
yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri de Endonezya’nın başkenti Jakarta’da yapılmıştır. Jakarta,
haftalık olarak ortalama 1000 motorlu aracın trafiğe katıldığı dünyanın en kötü trafik şartlarına
sahip ülkelerinden biridir. Bu sorunu azaltmak amacıyla pek çok proje tasarlanmış olsa da, pek
çoğu halen başarılı olabilmiş değildir. Kasım 2013 tarihinde Toyota, yerel örgütler, Japonya
Büyükelçiliği ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajanı ile ortaklaşa yürüttüğü bir proje sonunda,
Jakarta’da Manpan Kavşak Sistemi’ni devreye sokmayı başarmıştır. Kavşaklardaki sola dönüş
şeritlerinin genişletilerek trafik akışının diğer şeritlere aktarılması sonucu, sınırlı sayıdaki bir
çalışmada bile kavşaklardaki trafik yoğunluğunun %20 oranında azaldığı gözlenmiştir.

Şekil 1. Kavşak inşaatı öncesi
Diğer araçlarla U dönüşü yapan araçların
aynı kavşağa girmeleri sonucu oluşan trafik
yoğunluğu.
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Şekil 2. Kavşak İnşaatından Sonra
Kavşağa girmeden önce oluşturulan özel
bir U dönüşü şeridinden sonra azalan trafik
yoğunluğu.

Trafik sıkıntısı ile mücadelede diğer bir örnek ise; Toyota’nın eş başkanlığını yürüttüğü
WBCSD (The World Business CouncilforSustainable Development) Sürdürülebilir Hareketlilik
Projesi kapsamında uyguladığı faaliyetler verilebilir. Proje kapsamında dünya şehirleri altı kategoriye bölünerek pilot şehirlerde 2014 yılından itibaren, ilgili hükümetler ve paydaşlarla IT
tabanlı sürdürülebilir yol haritaları sistemleri kurulmaya başlandı. Bu 6 şehirdenToyota’nın birinci paydaş olarak hizmet verdiği Bangkok’ta; trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla bir dizi
proje hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Proje kapsamında toplu taşımayı, araçları ve insanların
kolay ulaşımını sağlayacak yüksek demiryolu hattının inşası gibi büyük bütçeli uygulamalar da
bulunmaktadır. Ayrıca Toyota, Bangkok’a özel olarak grup şirketleri ile birlikte geliştirdiği trafik
simülasyonu ile alınacak önlemleri detaylı bir şekilde belirleyebilmektedir. Özellikle bu iki uygulama ile Bangkok’un yaşadığı trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik önemli kararların
alınması mümkün hale gelebilmektedir.
4.2.3. İstikrarlı İşletme Yapısı
Toyota’nın istikrarlı ve köklü bir işletme geleneğine sahip olması temelde Monozukuri
(üretim) felsefesi’ nesıkı sıkıya sarılmasından ileri gelmektedir. Temel olarak, insanlar ve
süreçlerin geliştirilmesinin doğrudan üretim kalitesine etki edeceği gerçeğinden hareketle,
Toyota’nın beşeri sermayesinin değerler sistemindeki yeri ile Toyota bakış açısını yansıtması
özellikle önem verilen bir konu durumundadır. Bu kapsamda, Toyota küresel ölçekte insan
kaynağının kabiliyetlerini artıracak altyapı ve fiziksel gereksinimleri karşılamış durumdadır.
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Bu faaliyetler içerisinde, geleceğin üretim sistemlerine yön verecek insan kaynağı profiline
ulaşmayı amaçlayan World SkillsCompetition ile satış sonrası hizmetler, ar-ge, bakım ve onarım
hizmetleri gibi alanlarda fark yaratan çalışanları ödüllendirmek ve yeni eğitim olanakları ile
tanıştırmak adına düzenlenen Tajimi Service Center gibi organizasyonlara çalışanların katılımını
teşvik etmek de yer almaktadır.Verilen eğitim ve teşviklerle Toyota çalışanları, 40 yılı aşkın bir
süredir dünya çapında düzenlenen World SkillsCompetition’da toplamda 57 madalya almaya
hak kazanmışlardır. Sonuç itibariyle Toyota, eski bir Çin atasözünden hareketle, insanlara
yatırım yapıp onları geliştirmeyi gelecek kuşaklara bırakılacak en büyük hizmetlerden saymakta
ve insan kaynağını geliştirmeyi istikrarlı, köklü işletme yapısına odaklanan bir uygulama olarak
şirket kültürünü şekillendirmiştir.
4.3. TOYOTA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI
Toyota’nın üstlendiği kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temelinde çevre odaklı
sürdürülebilir uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalar ve faaliyetler özellikle Toyota
Motor Company Global CEO’su AkioToyoda’nın liderliği ile en üst düzeyde temsil edilmektedir.
Toyota’nın bu çerçevede sıraladığı faaliyetlerin başlıcaları; karbon dioksit emisyonunu sıfırlayan
araçların üretilmesi, buna bağlı olarak sürüş keyfi veren otomobillerle birlikte toplumların
özellikle büyük şehirlerde yaşadığı trafik sıkıntısını bitirecek uygulamaların ilgili şehirlerin
yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çözüm arayışı ve projelerin üretilmesi, tüm
bu hizmetlerin en verimli şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynakları gücüne yatırım
yapılabilmesi için fırsatların oluşturulması şeklinde sıralanmaktadır.
Toyota, 2008 Ağustos ayında “Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda” adını verdiği, çevresel ve
toplumsal değişimlere odaklanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası’nı kamuoyuna deklare
etmiştir. Geniş ölçekli bir basın toplantısı ile duyurulan KSS politikasının tam metni aşağıdaki
şekildedir:
“Toyota olarak bizler ve bağlı iştiraklerimiz olarak, küresel arenada uygulamakta
olduğumuztüm işletme faaliyetleri kapsamında toplumların ve dünyanın sürdürülebilirliği
konusunda sorumluluk alacağız. Yerel, ulusal ve uluslararası kanun ve düzenlemelere uyacağımızı,
işletme faaliyetlerimizi dürüstlük ve bütünlük içinde icra edeceğimizi taahhüt ediyoruz.
Sürdürebilir kalkınma yolunda, paydaşlarımızla olan iletişimimizi sürekli geliştirerek şeffaf ve
adil bir yönetim anlayışıyla geleceğe hizmet etmeye kararlıyız. Tüm ortaklarımızın da bu girişimi
destekleyeceğine ve bizimle uyum içinde çalışacağına inancımız tamdır.”
2014 yılında ise sürdürülebilir faaliyetleri organize etmek üzere kurulan Toyota Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Komitesi Toyota Çevre Komitesi bünyesine katılarak, çevresel ve sosyal
sorunlara çözümler aramak üzere faaliyetlerine devam etmektedir. Toyota KSS Komitesinde yer
alan sorumlu birimler, Global Vizyon kapsamındaki üç hedefe yönelik olarak, planlanan sosyal
sorumluluk faaliyetleri ile kendi raporlamasını yaparak üst yönetimden onay almak zorundadır.
Bu çerçevede ortaya konan hedefler ve faaliyetler neticesindeki performans değerlendirmesi
de yine aynı komite üyeleri tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır. Bu raporlar ise daha
nitelikli sosyal sorumluluk faaliyetlerini hayata geçirmek adına önemli birer doküman olarak
korunmaktadır.
Komitenin son yıllarda projelendirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarından bazıları ise
şunlardır:
Tablo 1. Toyota Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Projeleri

Global Vizyon Hedefleri
Çevresel Hedefler

Trafik Güvenliği

Eğitim

Toplum ve Kültür

Toplumsal Gönüllülük
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Ormancılık ve doğaya dönüş faaliyetleri ile sürdürülebilir toplum bilinçlendirme projesi – Toyota Ormanı.
İnsan ve ekolojik çevre odaklı beşeri gelişim programları – Toyomori Projesi.
Orman ve çevre Gönüllüleri Hareketi Projesi.
Trafik Güvenliği Eğitimi Programları
Sürücü İletişimi Eğitim Programı – Sürüş Okulları Projesi.
Beyaz Yol Projesi.
Yarının Büyükleri Bugünün Büyükleriyle Buluşuyor Projesi
Güvenli Teknik Hizmetler Eğitimi Projesi
Toyota Teknoloji Enstitüsü Projesi
Toyota Öğrenen Aileler Projesi
Toyota Gençlik Orkestrası Projesi
Toyota Koreografi Ödülleri Projesi
Yoksul Bölgelere Tıbbi Destek Projeleri
Toyota Toplumsal Gönüllülük Merkezi
Afrika Eğitimini Destekleme Projesi
Toyota Toplum Vakfı
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4.4.TOYOTA ÇEVRESEL EYLEM PLANI
Toyota, her beş yılda bir revize ettiği çevresel eylem planlarının beşincisini 2011 yılında
hayata geçirmiştir. Şirketin gelecekteki çevresel aktivitelerine dair ideal bir uygulama ve hedefler
içeren plan, 2020 ile 2030 yılları arasındaki on yıllık süreçte gerçekleşmesi muhtemel çevresel
riskler ve iş fırsatlarının (eco-araçların üretilmesi vb.) birlikte değerlendirilmesi sonucunda
oluşturulmuştur. Toyota bu açıdan üç temel önceliği esas almaktadır. Bunlar: (1) düşükkarbon salınımlı bir kültür inşa etme çabaları, (2) geri-dönüşüm tabanlı toplum çalışmaları
ve (3) doğa-toplum birlikteliğini sağlamak üzere çevresel koruma ve destekleme çabalarına
destek şeklindedir. Bu temalar ekseninde Toyota, toplumun ve içinde yaşadığımız dünyanın
sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşabilmesi adına monozukuri (üretim), kurumazukuri (araç
yapımı) felsefeleriyle ürün ve hizmetlerinin küresel çevre ile uyumunu sağlamlaştırmak üzere
eylem planlarını harekete geçirmiştir. Belirlenen 24 ana amaç ve herbirine yönelik alt hedeflerle
birlikte beş yıllık eylem planının tüm çıktıları ile raporlaştırılarak 6. eylem planına geçilmesi için
çalışmalar sürdürülmektedir.
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4.5. TOYOTA GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ
Toyota 1970’lerden günümüze, dünyanın kıt enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak üzere ürettiği araçların geri dönüşümü konusunda çalışmalarını
sürdürmektedir. Bu girişimler sadece imha etme gibi basit bir konudan, araç tasarım aşaması
ve araç yaşam ömrünü uzatan uygulamalara kadar ilerlemiş ve nihayetinde araçtan araca
dönüşüm şeklinde izah edilebilen modern Japon geri dönüşüm tabanlı sosyal bir değerler
zincirine evrilmiştir. Toyota enerji verimliliği amacına yönelik olarak geri dönüşüm sistemleri
konusunda, söküm işlerini ve parçaların ayrışmasını kolaylaştıran yapısal tasarımlarla
modernize edilmiş yenilikçi fabrikalar kurmaktadır. Örneğin; “Ekolojik Plastik” sistemini üreten
Toyota, eski araç atıklarından elde ettiği geri dönüşümlerle 2013 Ağustos ayında lansmanını
yaptığı SAI araçlarının %80’inde bu malzemeleri kullanmıştır. Toyota bu teknoloji ile plastik
atıkların sağlıklı bir şekilde tekrar geri dönüşümünü sağlayarak ürettiği bir çok araçta aynı
süreçleri uygulamaktadır.

SONUÇ

Sürdürülebilir kalkınma düşüncesinin ana fikrini çevresel politikaların ekonomik
kalkınmanın merkezine yerleştirilmesi amacı olarak tanımlamak mümkündür. Yaşadıkları
topluma karşı duyarlı davranarak alacağı kararlarda ve sürdüreceği faaliyetlerde kanunlara,
etik değerlere ve insan haklarına saygılı, çevreye verebileceği zararı hesaplayarak hareket eden
işletmeler, sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedirler.
Bu anlayışla üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten işletmeler yeşil pazarlama uygulamaları
sayesinde hem bir konumlandırma avantajı kazanmakta hem de çevresel unsurlara verdikleri
önemle enerji verimliliği ve devamında sürdürülebilir kalkınma konularında küresel aktörlere
dönüşebilmektedirler.
Interbrand Araştırma Kuruluşu’nun her yıl yayınladığı Best Global GreenBrands
listesinde sürekli olarak ilk beşteki yerini koruyan Toyota, sergilediği sürdürülebilir kalkınma
uygulamalarıyla model teşkil edebilecek küresel aktörlerden biri konumundadır. Toyota,
sürdürülebilir uygulamaların kurumsal düzeyde sahiplenildiği, en üst düzeyde temsil edildiği ve
bir şirket kültürü olarak sahiplenildiği ender şirketlerden birisi olarak, günümüzde faaliyetlerini
sadece sürdürülebilirlik ekseninde devam ettirmektedir. Benimsediği Global Vizyonu ve adapte
edilen şirket felsefeleri, yalnızca toplumun ve içinde yaşadığı çevrenin uyumuna odaklanarak
dünyamızı gelecek nesillere taşımanın hesaplarını yaparken; aynı zamanda kar amacı güden bir
kuruluş olarak da yüzbinlerce insana ekonomik olarak katkıda bulunmaktadır. Toyota, günümüz
pazarlama dünyasında özellikle sürdürülebilirlik alanında yaptığı faaliyetlerle rakiplerinden
farklılaşmış görünmektedir. Bu farklılığın temelinde ise sürdürülebilirlik konusunda ortaya
konulan kararların şirketin başkanından en alt düzeydeki çalışanlara kadar benimsenmesi ve
şirketin her kademedeki insan kaynağına eşit fırsatlar sunabilmesi yatmaktadır. Sürdürülebilir
kalkınmanın çok boyutlu bir konu olması bu alanda yapılabilecekleri de hayal gücü ile
sınırlandırmak anlamına gelebilmektedir. Toyota şirket felsefesinin de bir getirisi olarak
yaratıcı sürdürülebilir faaliyetlerini özellikle toplum, çevre ve köklü işletme yapısı ekseninde
şekillendirerek farklı ve sürdürülebilir olmak için çalışmaktadır.
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ÖZET

Küreselleşen dünyamızdaki tüm gelişmeler yaşamın devamlılığına bağlıdır. Bu da doğal
kaynakların sürekliliği, yani yeşil ekonomide adını verdiğimiz, doğa dostu olmak, insan ve
yaşam dostu olmak gibi konuları gündemimize taşımamıza bağlıdır. Çalışmada, sürdürülebilir
kalkınma ve çevre için uluslararası kuruluşları ve özelinde Bölgesel Çevre Merkezi’(REC Türkiye)
nin çalışma alanlarını irdelemek ana tema olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Bölgesel Çevre Merkezi, Türkiye

1. GİRİŞ

Küreselleşen dünyamız üzerindeki nüfus artışı, tarım arazilerinin kontrolsüz çoğalması
ve ARGE çalışmalarına gereken ehemmiyet verilmeden gerçekleşen sanayileşme insanlığı,
sürdürülebilir kalkınma ve çevre bağlantısı konusunu düşünmeye zorlamıştır. 17.yy sonlarına
doğru tam anlamıyla dikkat çekmeye başlayan tüketim artışı tezgah üretiminin tüm çabalarına
rağmen cevapsız kalmış 18.yy.’dan başlayıp 19.yy’da zirve noktaya ulaşarak günümüze değin
gelişmesini sürdürmüştür. Tüketimi karşılama noktasında 18.yy ve 19.yy’da ortaya çıkan Sanayi
Devrimi ürün sorununu çözmekle beraber 20.yy.’a damgasını vuracak olan ‘’ Çevre’’ sorununu
doğurmuştur. Çevre sorununun doğmasıyla beraber sadece iktisadi ve sınai ilerlemenin
çözüm olmadığı sürdürülebilir kalkınmanın çevreye verilecek öneme bağlı olduğu anlayışı
hakim olmuştur. Yani artık kahverengi ekonomiden(fosil yakıtlara dayalı geleneksel) yeşil
ekonomiye(yani sürdürülebilir doğaya zarar vermeden)geçiş süreci başlamıştır.
Herkes temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir sloganıyla yola çıktığımız bu çalışmada
sürdürülebilir kalkınma ve çevre, Türkiye’de çevre politikaları ve gelişim süreci, sürdürülebilir
kalkınma ve çevre için uluslararası kuruluşlar, bölgesel çevre merkezi ve Türkiye’de ki
çalışma alanları çalışmamızın ana eksenini oluşturmuştur. Bu bağlamda çalışmamızın amacı,
sürdürülebilir kalkınma kapsamında, uluslararası kuruluşlar arasında yer alan bölgesel çevre
merkezlerini (REC) ve Türkiye’de ki çalışma alanlarını incelemektir.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE

Günümüz dünya düzeninde küreselleşmeyle birlikte rekabetçilik de hızla artmaktadır.
Böylesi “zorlu” bir ortamda ekonomiler için hedeflenen de yalnızca günü kurtaran tedbirler
almak değil, mevcudu koruyarak geliştirmektir. Bu da bir bakıma kalkınma kavramının temelini
oluşturmaktadır, yani “Bir konu veya alanda gelişme/ilerleme, ulusal ekonominin bütüncül
olarak ele alınarak istenilen düzeye ulaşmasıdır”. Buraya kadar sorunsuz görünen bu olguda
aslında temel bir eksiklik mevcuttur: Sürdürülebilirlik (Aksu, 2011:4)
Kalkınma ise en temel anlamıyla bir konu veya alanda gelişme/ilerleme, ulusal ekonominin
bütüncül olarak ele alınarak istenilen düzeye ulaşması olarak tanımlanmaktadır. Bir başka
ifade de ise “Tarihsel olarak kalkınma az gelişmiş denilen ülkelerde ortaya çıkan büyük ölçüde
beşeri acıların azaltılması ve maddi refahı artırmaya yönelik potansiyelin harekete geçirilmesi”
biçiminde belirtilmiştir (Yüksek’ten aktaran Aksu, 2011:4).
II. Dünya Savaşından sonra hızlanan kalkınma hareketinin doğaya verdiği ciddi tahribat
sonucu 1970’li yıllardan itibaren çevre iyice sorun olmuştur. Çevre sorunları siyasi sınır
tanımadan yayılırken, yaşanabilir alanların azalması, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi,
su-toprak hava kirliliği, çölleşme, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma gibi gelişmeler
katlanarak artmıştır. Çevre sorunlarındaki ve dünya nüfusundaki artışın beraberinde getirdiği
yoksulluk ve işsizlik, sağlıksız kentleşme, biyolojik savaşlar, silahlanma yarışı, uluslararası
eşitsizlik gibi faktörler yeni ve geniş bir bakış açısı oluşturulmasının zamanı geldiğinin bir
işaretidir. İnsanlığın ekonomik, teknolojik ve sosyolojik alanda yüzyıllardır gösterdiği gelişmeler
sırasında çevreye verdiği zararlar gelecek için kaygıları biriktirerek artırmıştır. Küreselleşme
süreci de, bu gelişime olumlu ve olumsuz etkilerle katkıda bulunmuştur. Bu daralan koridordan
çıkış yolu, çevre ve kalkınma arasındaki köprünün güçlendirilmesine ve sürdürülebilir olmasına
bağlıdır (Kaypak, 2011:30).
1
2
3
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Klasik kalkınma teorilerinde bulunan temel durum ekonominin niceliksel boyutlarına
odaklanılmasıdır. Kalkınmanın bu niceliksel boyutlarına odaklanılırken ise çevre ve sosyal
değerler göz önünde bulundurulmamıştır. Özellikle sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte
mal ve hizmet üretimi bir kalkınma göstergesi olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Ancak artan
dünya nüfusu ve ihtiyaçları ile küreselleşme doğal kaynaklar üstündeki baskıyı günden güne
daha da artırmaya başlamış, doğanın “taşıma kapasitesi” sınırlara dayanmış ve hatta aşılmıştır.
Bu durum ekonomik kalkınmanın doğal kaynaklara yönelik ihtiyacını ve çevreyle olan
bağlantısını gözler önüne sermektedir. Böylelikle de kalkınmanın sürdürülebilirliği tartışılmaya
başlanmıştır (Aksu, 2011:4).
Günümüzde, “sürdürülebilir kalkınma” ile ekonomik ve sosyal gelişme kaydedilirken, doğal
kaynakların korunması ve çevre üzerinde oluşan insan baskısının azaltılması hedeflenmektedir.
Küresel etkiler yaratabilen çevre sorunları, karmaşık bir nitelik göstermekte ve çoğunlukla
sosyo-ekonomik konularla bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava ve su kirliliği, katı ve
tehlikeli atık üretimi, toprak bozulması, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik
kaybı gibi çevre sorunları siyasi sınırlar tanımamakta ve insanların güvenliği,
sağlığı ve
üretkenliği, canlı türleri ve gıda güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İnsanların
geleceğini yakından ilgilendiren bu tehdit nedeniyle çevre sorunlarının üzerine gidilmesi
büyük önem arz etmektedir (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 2011).
Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile birlikte mümkün olabilir.
Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması anlamına gelmektedir.
Kaynakların kullanım düzeyinin bu kaynakların kendini yenileme hızını; salınan kirleticilerin
oranının, doğal kaynakların bu kirleticileri işleme tabi tutma hızını aşmaması gerekmektedir.
Biyo-çeşitliliğin; insan sağlığının; hava, su ve toprak kalitesinin; hayvan ve bitki yaşamlarının
korunması da çevresel sürdürülebilirlik içinde yer almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma gerçekten
geleceğin toplumunun öncelikli gündemlerinden birisi olacaktır. Ancak, bu kavramın günümüz
insanlığının karşı karşıya olduğu çevre sorunlarını çözebilmesi için; eşitlik, adalet, toplumsallık,
demokrasi, insani gereksinim ve çevresel değer kavramlarını bütünüyle kapsaması
gerekmektedir. Ekonomik refahın, sosyal adaletin, çevre koruma ve geliştirmenin sağlanması,
birbirini tamamlayan ve güçlendiren amaçlara gereksinim duymaktadır (Commission of the
European Communities’den aktaran Kaypak, 2011: 26).
Şekil 1: Kalkınma ve Çevrenin Etkileşim Süreci

Kaynak: (Aksu, 2011:12).
Şekil 1’de kalkınma ve çevrenin etkileşim sürecinin nasıl geliştiği incelenmiştir. Şekle göre
kalkınma ve çevrenin aynı çerçevede yer alması 1972 yılında Stockholm Çevre Konferansı ile
başlamış aynı yıl hazırlanan Büyümenin sınırları Raporu ile devam etmiştir. Bu süreci 1974
Akdeniz Eylem Planı, 1987 Brundtland Rapor, 1992 Rio Konferansı, 1997 Kyoto Protokolü, 2000
BM Binyıl Kalkınma Zirvesi ve 2002 yılında Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yapılmıştır.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE İÇİN ULUSLARARASI
KURULUŞLAR

Ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme ile beraber çevreyi ve yeryüzündeki
tüm insanların yaşam kalitesini koruma hedefindeki sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda,
uluslararası platformlarda adımlar atılmış ve çeşitli uluslararası kuruluşlar oluşturulmuştur.
Bu kuruluşların faydası, belirli durumlarda sürece yardımcı olmaktadır. Uluslar, sınırlar ya
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da bu dünyadaki büyük oluşumlar arasında çözülmesi gereken konulardan bahsederken
yardım sağlamaktadırlar (Özahmet, 2012: 1). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre için uluslararası
kuruluşları üç sacayağına oturtabiliriz. Bunlar dünyadaki en büyük entegrasyon olan AB, BM ve
uluslararası finans kurumlarıdır. Çalışmamızın ana eksenini oluşturan Bölgesel Çevre Merkezi
ise, uluslararası finans kurumları arasında yer almaktadır. Bunlar:
• Avrupa Birliği: Komisyon, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım
Bankası (EIB) ve Avrupa Çevre Ajansı (EEA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD),
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE),
• Birleşmiş Milletler: Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO),
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),
UNESCO, Küresel Sözleşme Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Bölümü-DESA (Sürdürülebilir Kalkınma
Komisyonu sekreterliği), Bölgesel Ekonomi Komisyonu ve,
• Uluslararası Finans Kurumları: Dünya Bankası, IMF, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD), Afrika Kalkınma Bankası (ADB), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Bölgesel Çevre Merkezi (
REC).
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3.1. Avrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği politikaları içinde çevre sorunları özel bir yer tutmaktadır. Avrupa
ülkelerinde çevre bilincinin yerleşmiş olmasından, yeşil hareketin giderek güçlenmesinden
ve Birliğin uluslararası alanda çevre konularında öncü rol oynamasından bunu anlayabiliriz.
Türkiye’de, çevre sorunları ile ilgili yasama çalışmalarının AB giriş sürecinin bir zorunluluğu
olarak hızlanması da yine bu durumla ilgilidir (Duru, 2007:1).
Avrupa Birliği (AB), 1970’li yıllarda çevre koruma politikalarını, daha çok iç pazarda belirli
bir rekabetin sağlanabilmesi için geliştirmiş ancak daha sonra ortaya çıkan küresel çevre
problemlerine çözüm üretmek amacı ile hem kendi sınırları içerisinde hem de uluslararası
alanda birçok girişimi başlatmış ve bu süreçlere öncülük etmiştir. Bu kapsamda, çevre alanında
geçtiğimiz 40 yılda uygulamaya koyduğu çevre koruma politikalarından çok daha fazlasını bu
son 20 yıllık dönemde gerçekleştirmiştir. Günümüzde, AB çevre politikalarını 10 yıllık eylem
planları ile hayata geçirirken üye ülkelerin çevre gündemini belirliyor ve planlanan genel politika
hedeflerine yönelik düzenlemelerin AB’nin kendi kurumsal yapısı içerisinde şekillendiğini
görülmektedir. Diğer önemli sebep ise; “Avrupa Tek Pazar”ı kapsamında temel olarak malların
ve hizmetlerin serbest dolaşımına karşı üye ülkelerin tek taraflı çevre düzenlemeleri ile tarife
dışı teknik engeller yaratması ihtimali. Bu nedenle, AB’ye üye olan ülkelerin çevre politikalarının
%90’ı Brüksel’de kararlaştırılıyor. Bu dinamik yapı içerisinde ise üye ülkeler, şirketler, yerel
yönetimler ve diğer tüm paydaşlar sürece paralel olarak uyum çalışmaları içerisinde etkin yer
almaya çalışmaktadır (REC, 2010:20).
• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Çevre sorunlarının uluslararası ve bütüncül niteliğini vurgulayan OECD, temel çözümün,
uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ile gerçekleşeceğini savunmaktadır. OECD, değişik
tarihlerde yayımladığı bildirgelerle açıkladığı çevre politikalarını üç ana ilke üzerine oturtmuştur
(Keleş ve Hamamcı’dan aktaran Kılıç, 2001:144).
• Ekonomik büyüme, çevreyi önemsememek için gerekçe olamaz.
• Önleyici politikalar ile çevre sorunları ortaya çıkmadan önlenebilir.
• Ekonomik büyüme ile çevrenin geliştirilmesi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.
• OECD, kalkınma çabalarını yaygınlaştırmak ve kaynakları daha iyi kullanmak amacı ile
genel bir ekonomik politikasının görüşülebileceği bir merkez olarak kurulmuştur. Örgütün ana
organı olan Konsey tarafından ikincil organlar kurulabilir. Bu şekilde kurulan bu örgütlerin sayısı
bugün için yüzün üzerindedir (Kılıç,2001:144).
3.2. Birleşmiş Milletler (BM)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve çalışmamızda incelediğimiz BM uzmanlık
kurumları da yukarıda sözü edilen alanda yer almaktadır. UNDP, sürdürülebilir kalkınma alanında
temel bir rol oynamakta ve bu çerçevede gelişmekte olan ülkelerin çevre sorunlarıyla etkili
mücadelesine yönelik kapasitelerini arttırmalarına mali destek vermek, teknik yardım sağlamak
gibi yollarla yardımcı olmaktadır. UNESCO, FAO, WMO, IMO gibi örgütlerde uluslararası düzeyde
çevresel politikaların belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bu alanda diğer yapı, BM’ye bağlı bir
komisyon olan Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonudur. Rio Konferansının ardından BM Genel
Kurulu, Gündem 21’in uygulamalarını izlemek göreviyle Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonunu
kurdu. Bu komisyon, Rio Konferansının oluşturduğu kurumsal bir yapıdır. Sürdürülebilir
Kalkınma Komisyonu ayrıca yeni sürdürülebilir kalkınma girişimlerine rehber olmak ve Rio
taahhütleri ile ilgili ülkeler için eylemlere siyasal hız kazandırmakla görevlendirilmiştir. Bu
komisyona, sürdürülebilir kalkınma üzerine uluslararası diyalogda bir forum görevi verilmiştir.
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Karar-verici bir organ olmayan komisyon, BM Genel Kuruluna tavsiyelerde bulunabilmektedir
(Öztunç, 2006: 149-150).
Birleşmiş Milletler Örgütü içinde çevre ile ilgili çalışmalar yapan belli başlı uzmanlık
birimleri şunlardır (Megeb, 2011:26-27).
• UNESCO: 1970 yılında “İnsan ve Biyosfer” adlı özel araştırma programını başlatmıştır.
Sulak alanlara ilişkin çalışmalarda bulunmuş ve bunun sonucunda Ramsar (2.11.1972) Kültür
ve Doğal Varlıklarına İlişkin Paris (16.11.1972) antlaşmalarının imzalanmasında büyük çaba sarf
etmiştir.
• UNEP: Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan çevre programı, Stockholm Çevre
Konferansı’ndan sonra hayata geçirilmiştir. UNEP’in özelliği, bölgesel alanda devletlerarasında
iş birliği olanaklarının araştırılması ve geliştirilmesi temeline dayalı bir eylem planı olmasıdır.
• FAO: “Uluslararası Çevre Mevzuatı”nın biçimlenmesine yardımcı olmaktadır.
3.3. Uluslararası Finans Kurumları ve Diğer Kurumlar
• International Money Fon (IMF)
Gelişmekte olan ülkelerin çevre sorunlarının çözümü için görev üstlenen bir kurumdur.
Sonuç olarak BM bünyesinde çevre konusunda çalışmalar yapan pek çok uzmanlık birimi
bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı çevre çalışmalarını kuruluş amaçları arasına alırken bazı
uzmanlık kuruluşları da çevre konusunda dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. (Megeb,2011:28)
• Bölgesel Çevre Merkezi (REC):
Orta ve Doğu Avrupa (REC) için bölgesel çevre Merkezi çevre sorunları ele yardımcı olmak
için bir misyon ile uluslararası bir organizasyondur. REC hükümetler, sivil toplum örgütleri,
işletmeler ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini teşvik ve özgür karşılıklı bilgi ve genel
çevre karar verme katılımı destekleyen bu görevi yerine getirir (www.rec.org.tr).
Sürdürülebilir kalkınma için kurulan diğer kuramları kısaca şu şekilde belirtebiliriz:
• Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)
• Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
• Uluslararası Koruma (CI)
• Doğal Hayatı Koruma Derneği (WCS)
• Greenpeace
• Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi
• Kraliyet Botanik Bahçeleri (KEW)
• WTO

4. BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ

Bölgesel Çevre Merkezi (REC), 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu
ve Macaristan tarafından kurulmuş bağımsız uluslararası bir kuruluştur. Bugün, tarafsız ve
kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak çalışan REC’in hukuki temeli, 28 ülkenin hükümetleri
ve Avrupa Komisyonu tarafından imzalanmış bir “Şart”a dayanmaktadır. REC, sürdürülebilir
kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyolojik çeşitlilik,
iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin
çözümler üretmeleri için destek vermektedir. REC, çalıştığı bu ülkelerde önemli bir boşluğu
doldurmaktadır. Bu ofisler bulundukları ülke sınırlarını aşan bir tecrübe ve etkinliğe sahiptir ve
giderek genişleyen Avrupa sınırları içinde ortak pek çok çalışma yürütmektedir (http://www.
rec.org.tr/).
REC’in ofis ağı içinde 17 ülkesi bulunmaktadır. Bunlar: Arnavutluk, Bosna-Hersek,
Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, eski Yugoslav
Cumhuriyeti Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye.
Merkez Ofisi Szentendre, Macaristan içinde yer alır (http://www.rec.org.tr/).
REC (Regional Environmental Center) 1990’dan bu yana faaliyet gösteren, tarafsız ve kâr
amacı gütmeyen bağımsız bir uluslararası kuruluştur. Bu bağlamda, çevre politikaları geliştirme,
biyo çeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda
etkin çözümler üretmeleri için ilgili birimlere destek olmaktadır. Çevreye gereken değerin
verilmesi, sınırları kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, insanın
doğa üzerindeki yıkıcı faaliyetlerinin engellenmesi için hükümetler, sivil toplum kuruluşları,
özel sektör ve vatandaşlar hep birlikte çaba göstermeli, karar alma sürecine herkesin katılımı
sağlanmalıdır. REC de bu amaç etrafında hareket eden, çevreye ilişkin etkili kararların alınması
ve gereken adımların atılması için hukuki, siyasi, sosyal ve teknik alt yapıyı hazırlamak için
çalışan bir kuruluştur (Aslan, 2012).
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REC, bölgesel katılır ve yerel işler ve çevre için katkıda bulunur ve sürdürülebilirlik
çözümleri içinde ve dışında onun ülke office ağ, geçici bilgi aktarma ve ülke ve bölgeler için
deneyim gibi konularda yoğunlaşır.

5. BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ (REC) TÜRKİYE ÇALIŞMA ALANLARI

5.1. Türkiye’de Çevre Politikaları ve Gelişim Süreci
Çevre sorunlarının tüm dünyayı tehdit eden bir durum halini alması, çevreye gösterilen
önemin artmasına, bu yönde yapılan çalışmaların devlet çevre politikaları içinde yer alması
ve yerine getirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Ülkemizde bu sorumluluk gereği evrensel
manada konuya hakim oluşumlara katılarak duruma duyarlılığını kanıtlamıştır. Gelişmiş
ülkelerdeki duruma benzer şekilde Türkiye’de de sanayileşmeyle artan kentleşme, çevre
sorunlarının hissedilmeye başlamasını tetiklemiştir. Türkiye’de çevre konusunda hassasiyetlerin
oluşmaya başlaması özellikle 1972 yılında düzenlenen ve Avrupa Birliği çevre politikasını
oluşmasında da önemli rol oynayan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı sonrasında ortaya
çıkmıştır. Konferansın etkisiyle, Türkiye’nin ulusal çevre politikası, “çevrenin korunmasına ilişkin
tedbirlerin ekonomik kalkınmayı engellemeksizin mevzuata dâhil edilmesi şartıyla ” ilk kez
1973 – 1977 dönemini kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisine yansıtılmıştır (Ulucak
ve Erdem, 2012).
Kalkınmakta olan bir ülke olarak, Türkiye’nin küresel çevre sorunları bağlamında
karşı karşıya bulunduğu çevresel sorunların nedenlerinin çeşitli faktörlerce belirlendiği
görülmektedir. Bölgeler arası gelişmişlik düzeyindeki büyük farklılıklar ve gelir dağılımındaki
eşitsizlikler, nüfus artışının gelişme hızından yüksek olması, kalkınmanın çevre sorunlarıyla
bağlantılı olarak ele alınması gereksinimi, bu bağlamda çevrenin korunması ve ekonomik
büyüme hedefleri arasında uzlaşma sağlanamaması, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin
eksikliği, kalkınmakta olan ülkelerin uluslar arası örgütlerce ya da çok taraflı diğer düzenlemeler
çerçevesinde desteklenen programların çoğu kez beraberinde çevre sorunlarını da getirmesi,
çevrenin korunmasına ilişkin kamuoyu bilinçlendirmesinin ve katılımının yetersiz olması gibi
faktörler bunların başlıcalarıdır. Bu gelişmelerin yol açtığı çevre sorunları, çevre kirliliği ile
mücadele ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir arada ele alınması gereğini doğurmuştur
(Ökmen, 2006).
Türkiye, karmaşık bir nitelik gösteren ve çoğunlukla sosyo-ekonomik konularla bağlantılı
olarak karşımıza çıkan çevre sorunlarının çözümü için yapılan uluslararası işbirliğinde aktif rol
oynamaktadır. Ülkemiz, çevre sorunlarının çözümüne katkı amacıyla, ulusal çıkarlarını ve sosyoekonomik konumunu ve kalkınma önceliklerini göz önünde bulundurmak suretiyle, gerek BM
düzeyinde, gerek bölgesel düzeyde çevre ile ilgili 41 sözleşme ve 30’un üzerinde protokole
taraf olmuş ve çok sayıda deklarasyon ve karar metnini kabul etmiştir. Son dönemde
uluslararası platformda yaşanan gelişmelerle gelecekte bu yükümlülüklerin daha da artması
beklenmektedir. (MFA, 2014).
AB, adaylığa kabul ettiği Türkiye’nin çevre politikalarına yön vermekte ve bu konuda çok
fazla yasal, kurumsal değişimi gerektirmektedir. Bu konuda 2005 yılında yayınlanan Genişleme
Stratejisi’nde Türkiye’nin çevre konusunda sınırlı ilerleme sağladığı; atık yönetimi ve gürültü
dışında, müktesebatın iç hukuka aktarılması konusunda genel düzeyin düşük olduğu;
uygulamanın zayıf kaldığı belirtilerek Türkiye’nin çevre politikasını diğer politikaların saptanması
ve uygulanmasıyla bütünleştirecek yeni bir yaklaşım biçimini bir an evvel benimsemesi ve
hayata geçirmesi gerektiği yani gelinen noktanın yetersiz olduğu belirtilmiştir. 2007 yılında
ise İlerleme Raporu yayımlanmış ve merkezi düzeyde idari kapasitenin artırılmasında ilerleme
olduğu ancak yatay mevzuat, hava kalitesi, kimyasallar, doğanın korunması ve atıklara ilişkin
atılan adımların yetersiz olduğu; endüstriyel kirlenme ve risk yönetimi, su kalitesi, gürültü ve
Ulusal Çevre Ajansı’nın kurulması konusunda ise hiçbir ilerleme kaydedilmediği belirtilmiştir
(Ulucak ve Erdem, 2012).
Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olmasının da etkisiyle
sera gazı emisyonlarını azaltma yükümlülüğüne binaen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin
tetikleyicisi olmakla birlikte önemli bir hava kirliliği göstergesi olan sera gazı emisyonlarını
azaltma taahhüdü vardır. Bu doğrultuda dokuzuncu beş yıllık kalkınma planının 461. Maddesi
uyarınca ulusal politika olarak iklim değişikliği eylem planı stratejisi hazırlanmasına karar
verilmiş ve konuyla ilgili yapılan çalıştayda karbondioksit emisyonunu azaltmak amacıyla
kömürle çalışan mevcut enerji santrallerinin rehabilitasyonu, yeni bir nükleer enerji biriminin
inşası, ev aletlerinin etiketlenmesi, doğalgazın yaygın kullanımının teşvik edilmesi, sanayide
doğalgazı ikame politikası, binalarda ısı yalıtımı yönetmeliği ve enerji denetimleri gibi
politikalar sonuç olarak yayınlanmıştır (Ulucak ve Erdem, 2012).
2003 yılında Türkiye’de Vizyon 2023 Paneli düzenlenmiştir. Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü
Projesi kapsamında, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli’nde Sürdürülebilir
Kalkınmanın sadece çevre boyutu üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte Panelde çevre
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kavramı; doğal, ekonomik, beşeri değerlerin bir bütünü olarak ele alınmış, bunlar arasındaki
karşılıklı etkileşim gözetilerek, tüm canlı ve cansız varlıkları ve canlı varlıkların her çeşit eylem
ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenler bir bütün
olarak tanımlanmıştır. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli çalışmaları sonucunda, 2023
yılı ve sonrası için Türkiye’deki çevre korumasına yönelik yatırımları şekillendirecek teknolojik
gelişme ve girdiler saptanmıştır. Bu çerçevede 9 Teknolojik Faaliyet Konusu belirlenmiş ve bu
konular önem endekslerine göre aşağıda sıralanmıştır (Vizyon2023, 2003);
• Temiz üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
• Çevre dostu enerji kaynaklarının geliştirilerek yaygınlaştırılması
• Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik teknolojilerin
geliştirilerek yaygınlaştırılması
• Hava kalitesi ve iklim değişikliği kontrolüne yönelik teknolojilerin geliştirilmesi
• Katı atıkların geri kazanımına yönelik teknolojilerin geliştirilerek yaygınlaştırılması
• Toprak kirliliğinin önlenmesi ve kontrolüne yönelik teknolojilerin geliştirilmesi
• Biyolojik çeşitliliğin korunması
• Tehlikeli atıkların giderimine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve
• Deniz kirliliğinin önlenmesidir.
5.2. REC Türkiye Kronolojisi
REC Türkiye Ülke Ofisi (REC Türkiye), kuruluş belgesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının
ardından, Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da çalışmalarına başlamıştır. REC Türkiye, hükümetler,
sivil toplum kuruluşları (STK’lar), özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini
destekleyerek ve bilgi paylaşımı ve çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlayarak
Türkiye’de çevre sorunlarının çözülmesinde etkin rol oynamaktadır. Farklı finansal kaynaklar
aracılığı ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, REC Türkiye’nin genel amacı,
Türkiye’nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini
güçlendirmek, böylelikle de AB çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini
hızlandırmaktır (REC, 2014).
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ve Kullanımı çalışma alanı kapsamında REC
Türkiye; iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, doğa ve doğal kaynakların korunması ile ilgili
çalışmalar yürütmektedir. Özellikle, iklim değişikliği alanında uluslararası süreçlere Türkiye’deki
çevre paydaşlarının katılımı ve bu alanda Türkiye’de gerekli önemlerin alınması ile çalışmaların
yapılması alanında projeler yürütmektedir. REC Türkiye, 2005-2008 yılları arasında Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 6. Madde (Eğitim, Öğretim ve Kamuoyu
Bilinçlendirme) Ulusal Odak Noktası olarak belirlenmiştir. REC Türkiye, biyolojik çeşitlilik ve
doğa koruma alanında ise yayınlar hazırlayarak bu alanda çalışan kurumların kapasitelerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve özellikle farklı projelerle koruma ile yönetim planlama
çalışmaları gerçekleştirmektedir (REC, 2014).
5.3.Bölgesel Çevre Merkezleri (REC) Çalışma Alanları
Bölgesel çevre merkezlerinin çalışma alanları; AB Uyum Süreci ve Çevre, Bilgiye Erişim,
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ve Kullanımı, Kapasite Geliştirme, Özel Sektör ve
Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Uluslararası İşbirliği’dir (REC, 2014).
• AB uyum süreci ve çevre; REC Türkiye, REC ofislerinin faaliyet gösterdiği Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerinin AB katılım süreci kapsamında edindikleri tecrübeyi Türkiye’ye getirerek, AB
giriş sürecinde çevre alanında yerine getirilmesi gereken uyum çalışmalarını kolaylaştırmayı
ve hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmalar, çok paydaşlı bir yaklaşım ve ilgili kurumlarda
ciddi boyutta bir yönetimsel değişim, teknik kapasitenin arttırılması ve finansal mekanizmaların
doğru alanlara kanalize edilmesini gerektirmektedir. REC Türkiye, 2004 yılından bu yana
kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirerek çevre
paydaşlarına destek olmaktadır.
• Bilgiye erişim; REC Türkiye bilgiye erişim çalışmaları, ülke bazında çevre paydaşlarına
çevresel bilgiye erişimleri için araç ve ortamlar hazırlamaktadır. Çeşitli hedef gruplarına,
farklı içerik ve yapıda materyaller hazırlayarak mümkün olduğunca geniş bir kesime ulaşmak
hedeflenmektedir. Bu alanda elektronik ve basılı yayınlar hazırlanmakta ve paydaşlarla
paylaşılmaktadır. REC Türkiye Web Portalı, barındırdığı veritabanları, bilgi kaynakları ve
paydaşların kolay katılımını sağlayan yapısı ile önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Elektronik
bilgi kaynaklarının yanı sıra REC Türkiye, güncel çevresel haberleri ve olayları içeren süreli
yayınları ve yol gösterici rehber kitap ve raporları ile çevre alanında önemli bir hizmet
sunmaktadır.
• Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı; doğal kaynakların
sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı çalışma alanı kapsamında REC Türkiye; iklim değişikliği,
biyolojik çeşitlilik, doğa ve doğal kaynakların korunması ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.
Özellikle, iklim değişikliği alanında uluslararası süreçlere Türkiye’deki çevre paydaşlarının
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katılımı ve bu alanda Türkiye’de gerekli önemlerin alınması ile çalışmaların yapılması
alanında projeler yürütmektedir. REC Türkiye, 2005-2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 6. Madde (Eğitim, Öğretim ve Kamuoyu Bilinçlendirme)
Ulusal Odak Noktası olarak belirlenmiştir. REC Türkiye, biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma
alanında ise yayınlar hazırlayarak bu alanda çalışan kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmakta ve özellikle farklı projelerle koruma ile yönetim planlama çalışmaları
gerçekleştirmektedir.
• Kapasite geliştirme; çevre alanında kapasitenin geliştirilmesi, REC Türkiye’nin en
yoğun olarak çalıştığı ve önem verdiği konulardan biri olarak tanımlanabilir. Bu alanda
kamu kurumlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, yerel yönetimlere, özel sektöre ve akademik
kurumlara yönelik düzenlenen eğitim, seminer ve toplantılar bu paydaşların gerek süreçlere
aktif olarak katılmasını kolaylaştırmakta gerekse teknik olarak kapasite oluşturulmasına katkı
sağlamaktadır. REC Türkiye, kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında farklı hedef kitlelerine
yönelik pek çok yayın üretmektedir. STK’lara yönelik rehber kitapları, toplantı raporları, çeviri
yayınları ve süreli yayınlarla REC Türkiye binlerce kişiye ulaşmaktadır. Farklı kaynaklardan alınan
fonların yönetimi de REC Türkiye’nin önemli tecrübe alanlarından birini oluşturur. Özellikle AB
fonlarının yönetimi konusunda tecrübeli personele sahiptir.
• Özel sektör ve sürdürülebilir kalkınma; özel sektör, sürdürülebilir kalkınma alanında
önemli bir paydaştır. Bu nedenle, REC Türkiye yerel, ulusal ve bölgesel anlamda sektörel
ortaklıkların oluşturulması ve iklim değişikliği, eko-verimlilik, eko-turizm, temiz üretim ve atık
yönetimi gibi sürdürülebilir kalkınmanın farklı alanlarında çalışmalar yürütülmesi için katalizör
görevi görmektedir. Avrupa Birliği Çevre Ödülleri ve özel sektöre yönelik eğitim programları
gibi çalışmalarla hem bilgilendirme yapılarak hem de ortaklıklar kurularak, kamuoyu oluşturma
alanında çalışmalar devam etmektedir.
• Sürdürülebilir kalkınma için eğitim; sürdürülebilir kalkınma için eğitim çalışma alanı,
toplumda yeni değer ve davranış biçimleri geliştirilmesi ile daha sürdürülebilir bir topluma
doğru bir yönelimin gelişmesini amaçlamaktadır. Bu değer ve davranış biçimlerinin ise hayatın
ve eğitimin tüm alanlarına dahil edilmesiyle bu hedeflere daha kolay ulaşılması sağlanmaya
çalışılmaktadır. Yeşil Kutu Projesi, REC tarafından üretilmiş ve REC Türkiye tarafından Milli Eğitim
Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı ortaklığında Türkiye›de uygulanan bir projedir. Proje,
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim alanındaki en kapsamlı eğitim materyalini sunmaktadır.
• Uluslararası işbirliği; REC Türkiye, REC’in uluslararası alandaki gücü ve tecrübesinden
faydalanarak uluslararası alanda da çeşitli projelerde rol almaktadır. Özellikle, Karadeniz ve
komşu ülkelere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ve REC’in Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde
yürüttüğü projelere vermiş olduğu katkılarla Türkiye sınırlarının dışında da çalışmalar
yürütmektedir.
Avrupa Konu Merkezi Bağlantılı Faaliyetlere Destek ve BMİDÇS 6. Madde Bölgesel Odak
Noktası Faaliyet Planı Taslağı hazırlanmasıdır.
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6. SONUÇ

Ülkelerin sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamak amacıyla, politik bütünleşmeye,
toplumsal ve kültürel çeşitliliğe göre değişen yüzlerce çalışmanın yapıldığı ve bu çalışmaların
ivedilikle uygulamaya geçirildiği görülmüştür. Devletler ulusal ve uluslararası oluşumlara
katılarak sürdürülebilirlik konusunda yasalar ve yönetmelikler çıkarmış ve bunları günümüze
uyarlamışlardır.
Türkiye ise, T.C. Anayasası’nda çevre konusunun doğrudan yer aldığı birkaç ülkeden biridir.
Ancak, yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle, çevreyi ilgilendiren hemen hemen
her alandaki faaliyetler, yasal olarak kontrol altına alınmış olmasına karşın, yetkinin birden fazla
kurum ve kuruluşa verilmiş olması, dolayısıyla yaratılmış olan yetki kargaşası nedeniyle; dahası
sorumlulukların iç içe geçmiş olması nedeniyle pek çok sorun yaşanmaktadır (Tübitak’tan
aktaran Özahmet,2012:20).
Tüm bu çalışmalar ışığında REC Türkiye’nin sürdürülebilirlik politikalarına katkısı, kamu
kuruluşları, STK’lar, yerel yönetimler yardımıyla çevre plan ve politikalarına gerekli çalışma alanı,
materyal, öncelikli önem gösterilmesi gereken coğrafya ve konuları akademik platformlara
taşımak ve devlet politikası haline getirebilmektir. Ne var ki ülkemizde çevre plan ve projelerine
ayrılan bütçeler oldukça kısıtlıdır ve söz konusu yerel yönetimlerin fon yaratabilme yetenekleri
zayıftır. Bu durum hükümetlerin ekonomik kalkınmaya olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma
ve çevre konusuna da gereken önemi göstermesi gerektiği gerçeğini göstermiştir. Özetle
ülkeler yüklendikleri çevresel sorumlukları yerine getirmek için var olan mali, teknik ve insani
kaynaklarını yeni planlamalar ışığında pratiğe dökmek zorundadırlar. Üst düzey bir çevresel
planlama, 21.yy’da ülkelerin yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmalarına eşi bulunmaz
bir anahtar olacaktır.
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AKSARAY İLİNDE ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE EKONOMİK
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ÖZET

Küreselleşen dünya ile birlikte sanayileşme, kentleşme ve teknolojinin gelişmesi sınırlı
olan doğal kaynakların tükenmesine ve çevre kirliliğinin artmasına sebep olmaktadır. Var olan
sorunlara çözüm bulmak amacıyla birçok çalışma yapılmakta ve projeler geliştirilmektedir.
Bu projelerden biri ise geri dönüşüm ve geri kazanım mekanizmasıyla atıkların yeniden
kullanılmasını sağlamaktır. Son zamanlarda geri dönüşümün kullanım alanları hızla
gelişmektedir. Bu sayede doğal kaynaklar korunmakta ve enerji israfı önlenmektedir. Geri
dönüşüm yatırımlarıyla kurulan tesislerde, atıklar ekonomiye tekrar döndürülerek karın
maksimizasyonu sağlanmaktadır. Bu süreçle birlikte ekonomiye katkı sağlanarak geleceğe
yatırım yapılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılmasını Aksaray ili bazında
incelemek ve bu kazanımın ekonomi açısından faydasına dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler:Geri Kazanım, Ekonomik Fayda, Aksaray.

1.GİRİŞ

Sanayileşmenin hızla ilerlediği günümüzde bu gelişmenin beraberinde getirdiği çevre
kirliliği; bütün ülkelerin sorunlarının başında yer almaktadır. Teknolojinin yanlış kullanımı,
bilinçsiz bir şekilde kaynakların kullanımı, doğa sevgisi anlayışından uzaklık ve çevre sağlığının
öneminin anlaşılamaması, çevre kirliliğinin artışını daha da hızlandırmaktadır. Dünyada kıt
olarak bulunan doğal kaynaklar hızlı nüfus artışının etkisi ve bilinçsizce tüketim sebebiyle
hızla azalmaktadır. Bu olumsuz durumlar neticesinde kaynakların verimli kullanımı ortadan
kalkmakta ve hızla yok olmaktadır (Hanay ve Koçer, 2006).
Tükenmekte olan doğal kaynaklar ve bu kaynakların kendini yenileme döngüsünün
sınırlı olması göz önüne alındığında, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde atık
yönetiminde; geri dönüşümün hem sosyal ve çevresel hem de ekonomik açıdan etkileri ön
plana çıkmaktadır. Atık yönetiminin en önemli kollarından biri olan geri dönüşüm; tekrar
kullanım için değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal yöntemler ile ikincil
hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi olarak tanımlanmaktadır
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2014).
Geçmişte ürünler ilkel yöntemlerle yeniden kullanılmaktaydı. Kullanılmış ürünler ve
malzemeler kullanılarak hem ekonomik hem de çevresel olarak tekrar kazanılmaktaydı.
Ancak teknolojinin günümüzdeki kadar gelişmediği o dönemlerde kullanılan ürünlerin
yeniden kullanılması kısıtlı olanaklarla yapılabilmekteydi. Doğal kaynakların gün geçtikçe
azalması sorunu var olan atıkların yeniden bir hammadde kaynağı haline dönüştürülmesi, bu
dönüşümün değerlendirilmesi, işlenmiş hammaddelerin yeniden kullanılması gibi konularını
gündeme getirmiştir. Küreselleşmeyle birlikte teknolojik gelişmeler artmış geri dönüşüm, geri
kazanım gibi kavramlarla bu imkanlar geniş bir uygulama alanı bulmuştur.
Atık, çevreye boşaltılan katı, sıvı, gaz ya da radyoaktif maddeler doğayı olumsuz yönde
etkileyecek miktarda her türden maddeler olarak ifade edilebilir (Bayramoğlu, 1995). Atıklar
çevreye olan etkileri bakımından zararlı ve zararsız atıklar; yapılarına göre sıvı, katı, gaz atıkları;
kaynaklarına göre ise, evsel, endüstriyel, ticari, kurumsal, tarımsal (zirai) ve özel atıklar olarak
sınıflandırılabilir (Tenikler, 2007).
Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinin önemli bir yeri vardır.
Bu özellikler baz alınarak içindeki bileşenlerin fiziksel kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle
başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi işlemine “geri kazanım” denilmektedir. Geri kazanımla,
doğal kaynaklar korunmaktadır. Bu sayede ise hem enerji tasarrufu sağlanmakta hem de
ekonomiye büyük oranda katkısı olmaktadır. Aynı zamanda çöpe giden atıkların miktarında bir
azalma meydana gelirken geleceğe yatırım da söz konusu olmaktadır. Gelecek nesiller daha az
kirli bir dünyada yaşama hakkı elde etmektedirler.
Gelişmiş ülkeler atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve
geliştirmişlerdir Özellikle ABD ve Avrupa’daki geri alma yasaları ve diğer tekrar kullanma ve
1
2
3
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geri dönüşüm insiyatifleri malzemelerin toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi ve tekrar
kullanılması için çeşitli faaliyetler hızlandırılmıştır. Son zamanlarda gerek gelişmiş ülkelerde
gerekse gelişmekte olan ülkelerde geri dönüşüm konusunda farklı uygulamalar bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’nde geri dönüşüm ile ilgili birçok politika uygulanmaya çalışılmıştır ve bu
uygulamalar diğer ülkeler tarafından da desteklenmiştir. Ülkemizde geri dönüşümle ilgili
faaliyetler diğer gelişmiş ülkelere nazaran azdır. Ancak son yıllarda Türkiye’de de atıkların
geri kazanımı konusunda çalışmalar hızlandırılmıştır. Geri dönüşüme önem verilerek çeşitli
projeler üretilmektedir. Örneğin cam, kağıt, karton, plastik ve metal gibi atıklar mevcut
sistemde, düzensiz çöp depolama sahalarındaki değerlendirilebilir atıklar ihale yolu ile firmalar,
müteahhitler ve hurdacılar vasıtası ile geri kazanılmaktadır. Ülke çapında tam teşekküllü bir
kaynakta ayrı toplama sistemi devreye girdiğinde değerlendirilebilir atıklar depolama sahasına
gelmeden ayıklanıp geri kazanılmış olacaktır. Depolama sahalarına ayırma tesisi kurularak
değerlendirilebilir atıkların karışık gelen çöplerden ayıklanması ve böylelikle bunların geri
kazanılması sağlanabilmektedir (Yıldızbaş, 2007).

2. ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GERİ KAZANIM KAVRAMI

Son yıllarda bilinçsizce doğaya atılan atıklar, insan yaşamında endişelere neden
olduğundan dolayı insanlar çözümü çevreye karşı duyarlı olmaya başlamakta bulmuşlardır.
Gelişmiş ülke statüsüne ulaşmış ülkeler yaşam standartlarını daha fazla arttırmak
istediklerinden doğal kaynak tüketimini de arttırmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise evsel ve
endüstriyel atıklar gelişigüzel bir şekilde depolama yolunda gidildiği için bu durum gelişmiş
ülkelerin daha fazla endişelenmesine yol açmıştır. Günümüzde katı atıkların kazanılmasında,
daha iyi yönetilmesinde, ham madde kaynaklarının verimli kullanılmasında geçmişe nazaran
olumlu gelişmeler yaşanmıştır (Hanay ve Koçer, 2006).Günümüz koşullarında katı atıkların
en uygun bertaraf şekli, bu atıkların içerisindeki ekonomik değere sahip madde türlerinin
geri kazanılmasıdır. Katı atıkların geri dönüşümü ya da geri kazanılması çevresel zararları
azaltan, enerjiyi koruyan ve tasarruf sağlayan, kaynakları muhafaza eden, atık toplama ve
uzaklaştırma maliyetlerini azaltan ekonomik bir düşünce olarak nitelendirilmektedir. Ev, işyeri
ve endüstrilerden kaynaklanan atıklardan geri dönüşümlü maddelerin geri kazanımı, bu
maddelerin toplanması, ayrılması, nihai bertarafı ve ilgili kuruluş veya şirketler tarafından bu
maddelerin alınması, satılması ve yine bu maddelerin farklı amaçlar için yeniden kullanımını
kapsayan karmaşık bir sistemdir (Hanay ve Koçer, 2006).Atıkların kazanımı, hem çevre hem
de ekonomi açısından önemli bir yere sahiptir. İkincil hammadde olarak değerlendirilebilen
atıklar; plastik, cam, metal, kağıt, seramik, tekstil vs gibi malzemelerdir. Bu şekilde projeler
sayesinde endüstrinin hammadde ihtiyacı azaltılır, endüstriye ekonomik şekilde hammadde
sağlanır ve bu hammadde üretimi için harcanan enerji kullanımı azaltılabilir. Geri kazanım
tesislerinde piyasada ihtiyaç olan malzemeler değerlendirilebilecek şekilde ayrıştırılır, preslenir
ve kuruluşlara gönderilir. Katı atıklar genelde cam ve seramik, kağıt ve karton, plastik, metal,
tekstil ve deri, ahşap olarak sınıflandırılır (Lüy, vd, 2007).
Türkiye’de 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Atık Yönetimi yönetmeliğinde geri dönüşüm ve geri kazanım kavramları yeniden
tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre: “Geri Dönüşüm: Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak
kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik
maddelerin tekrar işlenmesi dâhil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar
doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri
kazanım işlemini; Geri kazanım ise piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame
edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesidir.” Geri dönüşüm
de ürünler özelliklerini tamamen kaybetmekte olup, ürün yenileştirme, ürün tamiri, ürünü
yeniden kullanma, ürünün yeniden üretimi gibi faaliyetler, kullanılmış ürünlerin özelliklerinin
ve fonksiyonlarının korunmasını sağlamaktadır (Acar ve Köseoğlu, 2014).
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Tablo 1: Geri Kazanılmış Atıkların Kullanım Alanları
Atık Türü

Kullanım Alanları

Cam

Kullanılmış cam eridikten sonra, tüm cam ürünleri için kullanılabilir. Ancak beyaz cam üretimi için bazı sınırlamalar var.

Metaller

Kullanılmış metaller, eritildikten sonra, daha evvelki kullanım amacı için kullanılabilir. Alaşım özelliklerinden dolayı, çapraz uygulamalar (mesela kutu ambalajını eritip pencere profilini üretmek) her zaman mümkün olmayabilir.

Plastik

Plastik ürünlerin tekrar kullanımı kısıtlıdır. Plastik çeşitlerin çok olmasından,
bunların ayırma imkanlarının da sınırlı olmasından dolayı (mesela kimyevi özellikleri çok değişik ve birbirine uymayan plastiklerin özgül yoğunlukları birbirine
çok yakın olabilir. Bu da mekanik ayrıştırmayı zorlaştırır), kaliteli ikincil ürün elde
etmek zordur. İkincil plastik malzemeleri gıda ile temasta bulunmamalıdır. Ancak ambalaj dış cidarı, boru(içme suyu borusu hariç), çiçek saksısı, plastik mobilya gibi eşyanın üretilmesi için kullanılabilirler.

Kağıt

Yeni yapılan kağıdın hamuruna katılır, belli bir oranı geçmemek kaydıyla tüm
ürünler için kullanılabilir. %100 eski kağıttan üretilen kağıtlar ren ve doku uzunluğu açısından, yeni mamülden yapılan kağıdın kalitesine ulaşamamaktadır.

Tekstil

Kağıt yapımı, dolgu malzemesi, yalıtım malzemesi, yeni ip üretimi için kullanılabilir.

Ahşap

Kağıt üretiminde ve yakıt olarak kullanılabilir.

Kemik

Jelatin vb. malzemelerin üretiminde kullanılabilir.
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Kaynak: (Lüy ve vd, 2007).
Tablo 2: Türkiye’de Malzemeye Göre 2010-2020 Yılları Geri Kazanım Oranları ve Hedefler

Geri Kazanım Oranları (%)

Yıllar

Cam

Plastik

Metal

Kağıt/Karton

2010

37

37

37

37

2011

38

38

38

38

2012

40

40

40

40

2013

42

42

42

42

2014

44

44

44

44

2015

48

48

48

48

2016

52

52

52

52

2017

54

54

54

54

2018

56

56

56

56

2019

58

58

58

58

2020

60

60

60

60

Kaynak: (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2014).
Görüldüğü üzere 2014 yılında ülke genelinde atıkların geri kazanım oranları % 44
civarındadır. 2015 sonra hedeflere bakıldığı zaman ise bu oranlar %48-%60 arasında değişme
göstermektedir. Ülkemiz 2020 yılındaki hedeflerine ulaşabilirse gelişmiş ülkelerin bugünkü
seviyelerini yakalamış olacaktır.
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Tablo 3: Çeşitli Ülkelerde Atık Kağıt Toplama ve Tekrar Kullanma Oranı
Ülkeler

Kullanma (%)

Geri Kazanma (%)

Almanya

60

71

Hong Kong

100

61

İsveç

17

52

ABD

39

45

Kanada

24

43

İngiltere

69

40

Finlandiya

6

34

Arjantin

44

31

Çin

37

28

İsrail

78

24

Kaynak: (Öztürk, 2005).
Geri kazanılmış kağıtları tekrar kullanma oranının en düşük olduğu ülkeler ormanı bol
olan İsveç, Finlandiya gibi ülkelerdir. Bu ülkede geri kazanılan kağıtlar enerji elde etmek için
kullanılmaktadır. Geri kazanılmış kağıtları tekrar kullanma oranının en yüksek olduğu ülkeler
İsrail, Almanya ve Hong Kong gibi ülkelerdir. Buna göre geri kazanılan kağıtlar enerji üretiminde
kullanılıp fosil yakıt tüketimi azaltılmakta ve üretilen kağıtlar iki defa kullanılmış olmaktadır.

3. AKSARAY İLİNDE ATIKLARIN GERİ KAZANIM İŞLEMLERİNİN
YAPILMASI

2014 Aksaray Çevre Durum Rapor’una göre Aksaray nüfusu 384.252 kişidir. Nüfus artış hızı
%13.3 olarak belirlenmiştir. Toplam nüfus artmaya devam etmektedir. Ancak nüfusun kentsel
alanlarda yoğunlaşması bu alanlarda çevre üzerinde baskının artması anlamına gelmektedir.
Hızlı kentleşme ile birlikte sosyal, ekonomik, demografik, ve çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır
(Aksaray Valiliği; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2015). Aksaray’da nüfus ve buna bağlı olarak
tüketimin artması çevrenin kirlenmesini hızlandırmaktadır. İnsanların var olan kaynakları
bilinçsizce kullanması sonucunda bir takım olumsuzluklarla karşı karşıya kalınmaktadır. Artan
tüketim sonucunda oluşan çöplerin tekrar kullanılması hem çevresel açıdan olumsuzlukları
giderebilmek hem de ekonomik yönden şehir ekonomisine katkı sağlayabilmek açısından
üzerinde durulması ve tartışılması gereken bir konudur. Türkiye genelinde katı atık geri
dönüşümü ve geri kazanımına verilen önem artmıştır. Aksaray’da bu konuda gelişmeye açık
şehirlerden biridir.
Plastik, petrol esanslı ürünlerle hammadde olarak doğal gazı kullanıp bunların kimyasal
dönüşümleri ile elde edilen maddelerinden bir tanesidir. Dünyada üretilen petrolün %4
kadarı plastik üretimi için kullanılmaktadır. Bu %4 petrolden elde edilen plastiğin %20-25
kadarı ambalaj sektöründe kullanılmakta, bunun da % 50 kadarı dayanıklı ambalajlar (plastik
variller,bidonlar, çöp kutuları) oluşturmakta, geri kalanı da Türkiye ‘deki çöp kompozisyonundaki
yerini almaktadır.Bu denli fosil yakıtlarından elde edilen ürünlerin zararını düşündüğümüzde,
üretilen ürünlerin tekrar dönüşümünü kullanmak çevre açısından önemli bir faktördür. Geri
dönüşüm sayesinde ham maddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenecek,
böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Plastiği geri dönüştürme çalışmaları plastiğin
kullanımına paralel olarak son yıllarda birkaç kat artmış ve hızla yaygınlaşmıştır (İstanbul Ticaret
Odası, 2006). Aksaray İlinde plastik geri kazanım miktarları incelendiğinde her ne kadar sistemli
bir yapısı olmasa da geri kazanılan miktar yıllar itibariyle artmaya ve dengede tutulmaya
başlamıştır. Tablo 4’de Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2010
yılında geri kazanım oranı % 58. 8 olarak hesaplanmış, geri kazanım oranının en yüksek oranı
2013 yılında görülmüştür.
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Tablo 4: Aksaray İlinde Plastik Geri Kazanım Miktarları
Yıllar

Plastik

Yurtiçinde piyasaya
sürülen ambalaj
miktarı (kg)

Geri
Kazanılması
Gereken
Oran(%)

Geri
Kazanılan
Miktar (kg)

Geri
Kazanım
Oranı (%)
58.8

2010

380.516

37

223.814

2011

668.865

38

121.413

18.1

2012

1.433.232

40

175.908

12.2

2013

1.846.690

42

1.387.080

75.1

2014

1.559.558

44

399.396

25.6
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Kaynak: (Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2015).
Alüminyum elektronik sanayinde geniş olarak kullanılan bir metaldir. Geri dönüşüm
malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. İçecek
kutuları, folyolar, levhalar, alüminyum pencere çerçeveleri ve bahçe mobilyaları, bazı mutfak
kapları ve kablolar geri kazanılabilir maddelerdendir. Örneğin; metal içecek kutularının geri
dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürülmektedir.
Böylece metallerin üretimi için kullanılamadan cevher ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine
gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri
dönüşümünden % 96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir (İstanbul Ticaret Odası, 2006).
Alüminyumun daha verimli kullanılması tüm ülkelerin ortak hedefleridir. Aksaray ilini
incelediğimizde ise metal geri kazanımı için 2011 yılı geri kazanım oranının % 64 olduğunu,
diğer yıllara ait çalışmaların yetersiz kaldığını görmekteyiz. Oysaki enerji tasarrufu sağlanması
açısından önemli bir atıktır.
Tablo 5: Aksaray İlinde Metal Geri Kazanım Miktarları

Metal

Yıllar

Yurtiçinde piyasaya
sürülen ambalaj
miktarı (kg)

Geri
Kazanılması
Gereken
Oran(%)

Geri Kazanılan
Miktar (kg)

Geri
Kazanım
Oranı (%)

2010

440.298

37

-

-

2011

550.651

38

355.984

64.6

2012

4.040

40

-

-

2013

332

42

-

-

2014

1.130

44

-

-

Kaynak: (Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2015).
Nüfusun hızla artmasıyla birlikte, rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmek istemeleri,
şehirleşmenin artması, okuma alışkanlığının arması, matbaacılığın gelişmesi, sanayinin
gelişmesi kağıt/karton tüketimini arttırmaktadır. Kağıt tüketiminin en fazla olduğu alanlar resmi
ve özel kurum ofisleri, bankalar bürolar, bazın merkezleri gibi işyerleridir. Başta üniversiteler
olmak üzere tüm okullar en önemli kağıt tüketim yerleridir. Kullanılmış kağıtların oluştuğu
diğer yerler ise alış-veriş merkezleri, elektrik ve elektronik alet satış merkezleri, bilgisayar satış
merkezleri, oteller, hastaneler, beyaz eşya merkezleri ve marketlerdir. Bu merkezlerde özellikle
karton ve karton kutu türü kullanılmış kağıtlar oluşmaktadır (Öztürk, 2005). Aksaray ilinde diğer
ambalaj atıklarına göre daha fazla atıkların geri toplanmasına önem verilmiştir. Geri kazanılan
miktar yıllar itibariyle dalgalanma gösterse de ilerleyen dönemdeki hedefler arasında yer
almaktadır.
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Tablo 6: Aksaray İlinde Kağıt/Karton Geri Kazanım Miktarları
Yıllar

Kağıt/
Karton

Yurtiçinde
piyasaya
sürülen
ambalaj
miktarı (kg)

Geri
Kazanılması
Gereken
Oran(%)

Geri
Kazanılan
Miktar (kg)

Geri Kazanım
Oranı (%)

2010

349.758

37

95.333

27.2

2011

604.395

38

201.291

33.3

2012

500.128

40

91.735

18.3

2013

572.572

42

272.182

47.5

2014

621.225

44

130.062

8.0

Kaynak: (Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2015).
Çok yönlü bir madde olan cam, şeffaflığı, şeklinin bozulmaması, koku ve tat vermemesi
nedeniyle birçok ürünün ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Cam üretiminde kullanılan
hammaddelerin çıkarılması doğal kaynakların tüketimine ve üretim esnasında çevreye
zarar vermektedir. Geri kazanımla bu olumsuz etkiler azaltılabilmektedir. Cam, kum, soda,
kireç, feldispat ve iz elementler gibi hammaddelerin yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle üretilir.
Bu hammaddelerin çıkarılması doğal kaynakların tüketimine ve üretim esnasında kullanılan
enerji, su ve oluşturulan kirlilik çevreye zarar vermektedir. Doğal kaynakların tükendiği ve çevre
kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı günümüzde, tüm atıkların geri kazanımında olduğu gibi
cam geri kazanımı da önemli ve yaygındır. Camların toplanarak geri kazanılması depolama
sahalarının ömrünü uzatır, doğal kaynakları korur ve atık her taraf maliyetlerini azaltır. Cam geri
kazanırnın tercih edilmesinin nedeni, eski camdan üretimin daha ekonomik olmasıdır (İstanbul
Ticaret Odası, 2006).
Tablo 7: Aksaray İlinde Cam/Ahşabın Geri Kazanım Miktarları
Yıllar

Cam/
Ahşap

Yurtiçinde piyasaya
sürülen ambalaj
miktarı (kg)

Geri
Kazanılması
Gereken
Oran(%)

Geri
Kazanılan
Miktar (kg)

Geri
Kazanım
Oranı
(%)

2010

11.461+0

37

4.241+0

-

2011

12.393+48.498

38

-

-

2012

6.956+16.733

40

-

-

2013

10.000+39.916

42

-

-

2014

0+130.173

44

0+3203

-

Kaynak: (Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2015).

4. GERİ KAZANIM SONUCU EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME
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Atıkların geri dönüşümü ve kazanımı ülke ekonomisiyle yakından ilgilidir. Kıt kaynakların
giderek azaldığı dünyada sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla geri dönüşümün sosyal, çevresel
ve ekonomik etkileri göze çarpmaktadır. Atık yönetiminde geri dönüşüm değerlendirilebilir
atıkların çeşitli yöntemlerle tekrar üretim sürecine dahil edilmesiyle verimli bir ekonomik
yatırım olarak görülmektedir. Kaynakların giderek kıtlaştığı günümüzde geri dönüşüm ekonomi
üzerinde pozitif katkılar sağlayacaktır. Geri dönüşüm tesisleri, geri dönüştürülmüş maddeleri
üretim sistemine kazandırmaktadır. Böylece ekonomik katma değer yaratılmakta hem de
istihdam arttırılmaktadır. Bu nedenle geri dönüşümün kalkınma ve refahın arttırılmasında
büyük bir paya sahip olduğu unutulmamalıdır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 2014).
Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması ile ilgili hususlar 5393
Sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 15’inci maddeleri ile Belediyelere ve 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu’nun 7’inci maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir.
Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun (Değişik 13.05.2006-5491/Madde 8) Madde 11
gereğince, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler.
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Yine aynı Kanun gereği; bu atıkların çevreye zarar vereceği ilgili Yönetmeliklerde
belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama
vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve
geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Geri kazanım imkânı olmayan
atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilir. Bu kapsamda katı atıklar
ile ilgili esaslar belirlenmiş olup “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Katı Atık Depo Alanları
İle İlgili Yönerge” ile gerekli hususlar netlik kazanmıştır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2006)
Doğal kaynakların sınırlı olduğu ve dikkatli bir şekilde kullanılmazsa elbette bir gün
tükeneceği şüphesiz bilinmektedir. Bunun için kaynaklar ihtiyaçlar doğrultusunda bilinçli bir
şekilde kullanılmalıdır. İnsanların hayat standartlarını yükseltme çabası ve bununla birlikte
enerji sorunun ortaya çıkması ülkelerin atıkların geri kazanılmasına dair bazı düşünceler
geliştirmesi gerektiğini ön plana çıkarmıştır. Bu anlayışla birlikte Avrupa Ekonomik Topluluğu
üye ülkelere atıkların geri kazanılması yönünde bazı şartlar getirmiştir.
Kalkınma çabası içerisinde olan ülkeler atık israfına son vermeleri ve ekonomik yönden
geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar kullanılmasına yönelik araştırmaların yapılması
gerekmektedir (İstanbul Ticaret Odası, 2006)
Geri dönüşüm veya geri kazanım gibi atıkların değerlendirilmesi durumu uzun vadede
düşülmesi gereken verimli bir ekonomik yatırımdır. Doğal kaynak sıkıntısı ve hammadde
yetersizliği sonucunda ekonomik problemler olması kaçınılmazdır. Bu noktada atıklar
değerlendirilirken yeni iş imkanlarının sağlanması ve gelecek kuşakların da doğal kaynaklardan
yararlanması sağlanacaktır (İstanbul Ticaret Odası, 2006)

AKSARAY İLİNDE ATIKLARIN
GERİ KAZANIMI VE
EKONOMİK FAYDALARININ
İNCELENMESİ

5.SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde kaynakların gün geçtikçe azaldığı ortadadır. Bununla birlikte nüfusun
hızlaartması, küreselleşmenin devam etmesi, yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil
yakıtların kullanılması sonucu küresel ısınmanın ve çevre kirliliğinin şaşırtıcı bir boyuta gelmesi
geri dönüşüm faaliyetlerinin hızlanmasına yol açmıştır. Kıt olan kaynakları etkin ve verimli bir
şekilde kullanabilmek ekonominin gereğidir. Azalan kaynaklar için her şeyi yeniden kullanan
ve geri dönüştürebilen bir ekonomiye ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu bakımdan ulusal ve
uluslararası düzeyde etkin bir geri dönüşüm politikası izlenmelidir. Söz konusu politikaların
uygulanması yürürlükteki yönetmeliklerin ekonomik hayatta karşılığını bulmasına ve
herkesin sorumluluğunu bilmesine dayalıdır. Son yıllarda insanların tüketimleri sonucunda
meydana gelen atıkların azaltılması, mevcut atıkların potansiyel bir hammadde kaynağı olarak
değerlendirilmesi, kullanılmış hammaddelerin yeniden kullanılması gibi geri dönüşüm konuları
giderek önem kazanmıştır. Gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman mevzuat ve yönetmeliklerinde
ciddi uygulamalar görülmektedir. Özellikle Amerika ve Avrupa’da geri dönüşümle ilgili
faaliyetler, mevzuat ve yönetmeliklerdeki yapılan revizyonlar sonucu artmıştır. Ülkemizde
degeri dönüşümle ilgili olarak mevzuat ve yönetmeliklerde revizyona ihtiyaç duyulmaktadır.
Atık yönetiminin aşamaların sistemli ve sorumluluk içerisinde yapılması gerekmektedir.
Örneğin az atık üretmek, atıkları geri kazanmak ve atıkları çevreye herhangi bir olumsuz etkisi
olmadan bertaraf etmek planlı ve sistemli bir şekilde uygulamaya konulmalıdır. Sonuç olarak
Aksaray’ın, Türkiye’nin ve dünyanın geri dönüşüme ihtiyacı olduğu gerçeği unutulmamalı,
geri dönüşüm konusuyla ilgili çalışmalar arttırılmalı,bu konuya ilişkin politikacılar, ekonomik
birimler ve aile olarak her birey gerekli hassasiyeti göstermeli, üstüne düşen her şeyi kendileri
ve gelecek nesiller için yapmalıdır.
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ALTERNATİF BİR KALKINMA
MODELİ ÖNERİSİ OLARAK “MİLLET İKTİSADI” VE “KÖYCÜLÜK”
Tuğrul Korkmaz1

ÖZET

Milli mücadelenin başarıyla tamamlanması sonrasında iktisadı alanda da bir mücadele
verilmesi gerekliliği üzerinden harekete geçen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları adeta
devrim niteliğinde kararlar alarak milli burjuvazinin oluşturulması ve ağır sanayi hamlelerine
yönelik çeşitli uygulamalara imza atmışlardır. Bu uygulamalar kimi çevreler tarafından
tartışılmış, eleştirilmiş ve alternatif öneriler sunulmuştur. İşte bu çalışmanın problematiğini
bahsi geçen alternatif önerilerden “millet iktisadı” ve “köycülük” fikirlerinin orijinalliği
oluşturmaktadır. Bu problematikten hareketle cumhuriyetin henüz ilk yıllarında resmi
ideolojiden farklılaşan hatta kimi zaman eleştirel ekol içerisinde de değerlendirilebilecek olan
Şevket Raşit Hatipoğlu ve Remzi Oğuz Arık tarafından dillendirilen, kültür ve coğrafya ayağı
da bulunan köy ve ziraat tabanlı kalkınma önerisi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Çalışmada, ikincil veri araştırması tekniğine dayalı literatür ve arşiv taramasına ek olarak kalitatif
(nitel) içerik analizi yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Çalışma kapsamında cevabı aranacak
olan başlıca sorular olarak “millet iktisadı”nın ne olduğu, köycülük fikrinin bununla olan
bağlantısı ve paralelliklerinin neler olduğu, resmi ideoloji ile bu yaklaşım arasındaki farkların
neler olduğundan bahsedilebilir. Çalışmada elde edilen başlıca sonuçlar olarak millet iktisadı
ve köycülük fikirlerinin 1930’ların şartları ile birlikte düşünüldüğünde dönemin ihtiyaçlarına
cevap verebilecek nitelikte fikirler olduğundan, Anadoluculuk bağlamında ele alındığında
bu fikirlerin resmi ideolojinin sosyolojik ve ekonomik politikalarından farklılaşarak kendi iç
tutarlılığına sahip özgün fikirler olduğundan bahsedilebilir.
Anahtar Kelimeler: Şevket Raşit Hatipoğlu, Remzi Oğuz Arık, Millet İktisadı, Köycülük,
Anadolucuk

1-Giriş

Çalışmada “Erken Cumhuriyet” tabiri 1923-38 periyodunun karşılığı olarak ele
alınmaktadır. Buna göre “Erken Cumhuriyet Dönemi”, cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938 arasındaki tek partili ve Atatürk
yönetimindeki dönemi tanımlamak için kullanılan bir kavramsallaştırmadır. Erken cumhuriyet
dönemin belirgin ayırt edici özelliği hem bir yönetim biçimine ve onun hukuki idari aygıtlarının
oluşturulmasına tekabül etmesi hem de tarihin sıfırlanması projesi olarak eskiden köklü bir
kopuş üzerinden kendini tanımlayan milliyetçilikle harmanlandırılarak şekillendirilmiş bir
zihniyet yaratmayı amaçlamasıdır (Bkz.: Akman, 2011: 81). Kuşkusuz ki bu köklü kopuşun bir
boyutunu da ekonomi oluşturmaktadır.
24 Temmuz 1923’te Lozan Anlaşması’nın imzalanması ile Milli Mücadelenin cephe savaşı
kısmı sona ermiş Milli Mücadele’de yeni bir aşamaya geçilmiştir. Zira bu gelişme sonrasında
askeri alanda tamamlanmış olan kurtuluş savaşı yeni bir boyut kazanarak iktisadi, siyasi ve
kültürel alanlarda köklü değişiklikleri içeren bir şekilde sürecektir. Mustafa Kemal’in henüz 9
Eylül 1922’de İzmir’e girdiği gün söylediği: “Asıl savaş şimdi başlıyor” (Irmak, 1992: 13-14) deyişi
bu iddiayı güçlendirmektedir.
Unutulmaması gerekir ki cumhuriyetin kurucu elitleri olarak ele alınan kadro, Mustafa
Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadelede önemli görevler almış, başarılara imza atmış
daha sonra yeni cumhuriyetin ve kurumlarının oluşmasında etkin hizmetleri bulunan dar ve
sınırlı bir kadroyu işaret etmektedir. Bu kadro içerisinde yer almamasına rağmen çeşitli fikir
akımlarının etkisindeki kimi çevre ve ekoller ise yönetimde söz sahibi olmak ya da yönetimin
alacağı kararlarda etkili olmak isteğindeydiler.
Bir diğer ifade ile, Ortaya konulan köklü değişikliklere yönelik, entelektüel çevrede
bulunmalarına karşın Cumhuriyetin yönetici elitleri içerisinde kendilerine yer bulamayan
kimi düşünür ve yazarlar görüş ve önerileriyle bu politikaları etkilemeye ve yönlendirmeye
çalışmışlardır. “Anadolucu” geleneğin temsilcileri hatta kurucularından olan Şevket Raşit
Hatipoğlu ve Remzi Oğuz Arık’ın fikirleri özellikle iktisadi ve sosyal alanda dikkat çekici
olanlardandır.
Bu Çalışma kapsamında, Anadoluculuk düşüncesinin önde gelen isimlerinden olan Şevket
Raşit Hatipoğlu2 tarafından dile getirilen “millet iktisadı” kavramına değinilecek, ardından
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1
Yrd. Doç. Dr. ,Aksaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, tugrulkorkmaz@aksaray.
edu.tr
2
Şevket Raşit Hatipoğlu, mensubu olduğu Anadoluculuk fikrinin pratik sahasında önde gelen isimlerden
biri olarak anılabilir. Nitekim o, alternatif bir iktisadi politika olan millet iktisadı fikrini dile getirdiği “Dönüm
Dergisi”nin de kurucusu ve yazarıdır. 1898’de İzmir Menemen’de doğan Şevket Raşit, 1915’te Bursa Ziraat Mektebi’ni bitirmiştir. 1923’te Halkalı Yüksek Ziraat Okulu’nu bitiren Şevket Raşit, İzmir Ziraat Okulu’na öğretmen
olarak atanmıştır. 1925’de genel ziraat ve zirai ekonomi alanında öğrenim görmek üzere Fransa ve sonrasında
Almanya’ya gönderilen Şevket Raşit, 1929’da Berlin Ziraat Okulu’nu 1932’de ise Leipzig Üniversitesi’nde dok-
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Remzi Oğuz Arık’ın3 “Köycülük”ü üzerinde durularak arasındaki paralellikler tespit edilmeye
çalışılarak resmi ideolojiden farklılaşan boyutları ele alınacaktır.

2-Millet İktisadı

Millet iktisadı önerisini ortaya atan Şevket Raşit Hatipoğlu, Türkiye’nin bir ziraat memleketi
olduğu realitesi üzerine ekonomik görüşlerini inşa etmektedir. Ona göre Türkiye bir ziraat
memleketidir ve ziraatın ilerlemesi ise Türkiye’nin kalkınmasıyla doğrudan orantılıdır. Şevket
Raşit’e göre 1930’ların Türkiye’sinde tarımın geri olmasının sebeplerini Türkiye’nin tarihi
içerisinde aramak gerekmektedir. Zira ziraat, ekonomi ve tekniğin birbirinden bağımsız
düşünülmesi ve siyasilerin ziraatı yalnız teknik bir mekanizma olarak görmesi, tarımdaki
bu sorunların devamına neden olmuştur. Sorunun giderilmesi noktasında ise Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e aynı hata tekrar edilmiş, ziraat yalnızca teknik bir olguymuşçasına inşacı bir
şekilde düzenlenmeye ve geliştirilmeye çalışılmıştır (Hatipoğlu, 1932a: 1-3). Bu noktada gerek
Osmanlı Dönemi’nden gerek ise Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte oluşan resmi ideolojiden
farklılaşan Şevket Raşit’e göre ziraat bir mekanizma değil; coğrafyayla, kültürle, tarihle,
ekonomiyle ve ilimle bağlantılı bir organizma olarak görülmektedir.

ERKEN CUMHURİYET
DÖNEMİNDE ALTERNATİF
BİR KALKINMA MODELİ
ÖNERİSİ OLARAK “MİLLET
İKTİSADI” VE “KÖYCÜLÜK”

Millet iktisadının üzerine kurulduğu ziraatı, Şevket Raşit şu cümlelerle anlatmaktadır:
“Bizim için ziraat mücerret bir alem değildir, umumi hayatımızın bir parçasıdır. Bu itibarla
ziraatın iyilik veya kötülüğü, cemiyet ve devletle münasebettardır. Ziraatı teknik bir iş sayıyoruz,
onun teknik mekanizması ve iktisadi organizasyonu ile bir bünye olduğunu söylüyoruz.
Bu bünyeyi bir unsurlu da adetmiyoruz; onu birçok unsurlarile şamil bir surette kavrayoruz.
Binaenaleyh bu bünyenin sıhhat ve selametini ancak onu tam bütünlüğü ile kavrayanların
temin edebileceğine inanmış bulunuyoruz.” (Hatipoğlu, 1932a: 5).
torasını bitirerek Türkiye’ye dönmüştür. Şu andaki ismi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi olan, Yüksek Ziraat
Enstitüsü’nde göreve başlamış ve profesörlüğe yükselmiştir. Bu okul yanında 1936’dan sonra Siyasal Bilgiler
Okulu’nda da zirai ekonomi ve tarım politikası dersleri vermiştir. 1940 ara seçimlerinde CHP’den Afyonkarahisar Milletvekili seçilmiş. 7., 8., 10. ve 12. dönem Manisa milletvekili olarak aynı partide siyasal kariyerine devam
ettirmiştir. 13., 14. ve 15. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri’nde Tarım Bakanı, 27. Hükümet’te ise Milli Eğitim
Bakanı olarak görev yapmıştır. Başlıca eserleri olarak; Köylünün Mahiyeti ve Türkiye’de Köylü İktisatlarının Teşkiline Ait Temel (1935, Friedrich Falke’den Çeviri), İktisat İlmine Methal (1936, Friedrich Falke’den Çeviri), Türkiye’de
Zirai Buhran (1936), Ziraat Politikası (1938), Nazari İktisat (1938), Umumi İktisat (1938, Friedrich Falke’den Çeviri),
Türkiye’de Çay İktisadiyatı (1939), Ziraat Aleminde Vakıalar ve Düşünceler (1939), Ormancılıkta Vakıalar ve Düşünceler (1965) gösterilebilir (www.politics.ankara.edu.tr ). Şevket Raşit Hatipoğlu özellikle “Dönüm Dergisi”nde
köyün gelişimi ve köylünün eğitimi üzerine yazdığı yazılarla, Anadoluculuğun köycülük anlamındaki görüşlerinin bir teorisyeni olması yanı sıra, fikir ve yazılarıyla da dönemin tarım ve iktisat politikasını yönlendirmeye
çalışan etkili bir figür olarak görülebilir.
3
Remzi Oğuz Arık, 1899 Adana doğumludur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk milliyetçiliğinin dikkat çeken isimleri arasında sayılabilir. Türkçü-Turancı bir imaja sahip olmasına rağmen Hilmi Ziya Ülken ile birlikte,
bir milliyetçilik akımı olan Anadoluculuk akımının kurucuları arasındadır. Orta öğretimini İstanbul Lisesi’nde
tamamladıktan sonra, İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni bitirerek ilk görev yeri olan Adana Muallim
Mektebi’nin ilk kısmında başmuallimlik ardından 1924’te de Galatasaray Mektebi’nin ilk kısmında muallimlik
yapmıştır. 1926’da devlet sınavını kazanarak Cumhuriyet’in yurt dışına gönderilen ilk öğrenci grubu içerisinde
Avrupa’ya arkeoloji tahsili yapmak üzere gönderilmiştir. Sorbonne Üniversitesi’nde sanat tarihi, Louvre Arkeoloji Enstitüsü’nde ise arkeoloji tahsili yapan Remzi Oğuz, 1931’de yurda dönünceye kadarki sürede hararetli,
heyecanlı ve milliyetperver duruşunu yurtdışında da muhafaza etmiştir. 1929’da Avrupa’da tahsilde bulunan
öğrencileri, Türkçü ve oluşmakta olan Anadolucu yönelimi doğrultusunda Paris’te organize ettiği toplantıya
davet etmiştir. Burada başkanlığını da yapacağı Avrupa’daki ilk Türk Talebe Cemiyeti’ni kurmuştur (Tüfekçioğlu, 2006: 448-450; Ülken, 2013: 724-728; Ülken, 1954: 81-82). Bu tahsili sonrasında yurda döndüğünde önce
İstanbul Müzesi Arkeoloji Muavinliği’ne tayin edilen Remzi Oğuz, daha sonra Maarif Vekaleti’nde de arkeolog
olarak görev yapmıştır. 1943 yılında Ankara Arkeoloji Müzesi’ne müdür olarak atanan Arık, becerisini daha
ziyade eğitimini aldığı kazı sahalarında göstermiştir. Alişar, Karalar, Yalova, Göllübağ, Alacahöyük, Çankırıkapı,
Karaoğlan, Hacılar, Alaittintepe ve Bitik gibi yerlerde yaptığı kazılarda birçok eser ve bulguya ulaşmıştır. Remzi
Oğuz Arık Etnografya Müzesi’nde çalıştığı dönemlerde, aynı zamanda daha sonra müdürlüğünü de yapacağı
Gazi Terbiye Enstitüsü’nde, tarih dersleri, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde ise arkeoloji profesör vekilliği ve
sonrasında profesörlük yapmıştır. 1942’de, müdürlüğünü yaptığı enstitüden kendisini çevreleyen fikri yapı ile
uzlaşamaması sebebi ile ayrılmıştır. Remzi Oğuz Arık daha sonra 1949’da İlahiyat Fakültesi’nde İslam sanatları
tarihi dersi de okutmuştur. 1950’de akademik ve idari hayatı geride bırakarak siyasete atılan Arık, Demokrat
Parti’den Seyhan milletvekili seçilmiştir. 1952’de ise bu partiden ayrılarak Köylü Partisini kurmuş ve ilk genel
başkanlığını üstlenmiştir. 1954’te içinde bulunduğu Adana-İstanbul seferini yapan THY uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Remzi Oğuz Arık, elli beş yıllık yaşantısında aktif kişiliği ile hep ön planda olmuş,
oldukça girişimci bir düşünür olarak dikkat çekmiştir. Maceradan uzak ve hatta objektif verilerle desteklenen
milliyetçilik anlayışıyla Remzi Oğuz, insanlık sevgisine sırtını dönmemiş, aksine bu sevgiyi ve vatan sevgisini
tarih şuuruyla birleştirmeye çalışan bir düşünürdür. Ona göre “tarih” toplumların hafızasıdır, vatan ancak “hatırlanacak tarih” ve “hatırlayacak bir nesil” kaldıkça vatan kalacaktır. Bunda ise kültür ve bu kültürün kalıntılarının
önemli bir rol oynadığı söylenebilir (Ülken, 2013: 726). Bu bağlamda Remzi Oğuz’un kültüre dayalı bir milliyetçilik anlayışı içinde olduğu dile getirilebilir. Öyle ki bu kültürün bozulmamış membası olarak ise gördüğü
yer Anadolu köyleridir. Bundan dolayı onun iktisadi, sosyolojik ve politik olarak köycülük fikrini temellendirdiği yer de kuşkusuz burası olacaktır. Başlıca eserleri olarak; Alacahöyük Hafriyatı (1937), Karaoğlan Kazıları
(1938), Köy Kadını- Memleket Parçaları (1944), İdeal ve İdeoloji (1947), Truva Kılavuzu (1953) ve ölümünden
sonra yayınlanan Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz (1958), Meseleler (1974), Türk Sanatı (1976) sayılabilir.
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Bir başka yazısında Şevket Raşit, “Ziraat, haddı zatında millet iktisadının bir ‘cüzütamı’dır.
Fakat o, kendi aleminde başlı başına bir bünyedir. Bu bünye, ayrı ayrı birer vahdet olan
rükünlerden terekküp etmiştir” (Hatipoğlu, 1932b: 6) diyerek bu cümlelerine açıklık
kazandırmaktadır. Millet iktisadı şeklinde formüle edilen Anadoluculuğun ekonomi alanındaki
görüşleri de tarım, köy, ilim, ulaştırma gibi birçok konuya değinmektedir. Sistematik bir biçimde
bunların birbirleriyle karşılıklı ilişkileri ortaya konarak bir ekonomik görüş oluşturulmaya
çalışılmaktadır.
Şevket Raşit’in de temsilcisi olduğu Anadolucular genel esaslarını oluşturan kavramları
açıklarken, merkeze hep coğrafyayı yani Anadolu’yu almışlardır. Ekonomik ve toplumsal
konuları ortaya koyarken de bundan farklı bir yaklaşım benimsemedikleri görülmektedir.
Nitekim gerek tarım gerek ekonomi gerek ise ilim anlamında Anadolu’ya merkezi önem
atfeden bu düşünürlerin, yönünü Batı’ya dönen resmi ideolojiden de birçok yönüyle farklılaştığı
ortadadır.
Şevket Raşit’e göre şimdiye kadar ziraat ile ilgili yapılan düzenlemeler, hep Batı örnek
alınarak, Batı’nın kendi ihtiyaçları ve sorunlarına çözüm olarak ortaya koyduğu politikaların
taklitleri niteliğindeki düzenlemelerdir. Oysa ona göre ilim de ziraat da Anadolu’ya göre olmalı,
Anadolu’nun kendi tarihsel şartları içerisinde gelişen sorunlara çözüm üretebilmelidir. Bu
noktada Şevket Raşit düşüncelerini şöyle aktarmaktadır:
“Dünden bu güne intikal eden bu eserlerin çoğunda Avrupa memleketlerinin ilmi teressübatı
var. Fakat haddi zatında bir metot, bir sistem olan ilmin kendisi yoktur. Eğer hakikaten vaktile
ziraatimizde ciddi bir suretle ilim tekerrür etmiş olsaydı, o eserlerde Türkiyenin tabietini,
Anadolu’nun hayatını, insani ve unsurlarile işlenmiş olarak günümüzde bulacaktık…
…İlimcilik temayülümüzün tezahürlerine diğer bir zaviyeden bakıldığında, onda bir nevi istical
göze çarpıyor. Çoğumuz ilmin hemen akşamdan sabaha kuruluvermesini isteyor. Doğmasını
demiyoruz kurulu vermesini deyoruz. Çünki çoğumuz bir hamlede ilmin inşa edilebileceğini
sanıyor. Onun içindir ki dünyanın her köşesinden malzeme toplamağa çıkıyoruz. Bu, ihtimal,
bugün üzerinde bulunduğumuz inkışaf seviyesinin bir neticesidir. Geriliğimizin yakazası
canımızı mütemadiyen acıttığı için, bu kadar acele ediyoruz.” (Hatipoğlu, 1932c: 3).
Şevket Raşit resmi ideolojinin ve üstü örtülü olarak “Kadroculuğun” eleştirildiği bu yazısına,
bilime bakışıyla devam etmektedir. Ona göre bilim, bir sistem ve disiplin işidir. Tepeden inme
bir bilim anlayışı mümkün değildir. Bilimin halktan kopuk olması, bir diğer ifade ile kaynağını
halktan almaması ve sonuçlarının halka yansımaması tam bir faciadır:
“Biz deyoruz ki, ilim “malumat” değildir. İlim bir sistemdir, bir disiplindir. Buda ancak zaman
içinde taazuv eder. Çünki ilmin her yerden toplanan materyal ile inşa edilebileceğini
sanmayoruz. Onun say(emek çalışma) içinde doğduğunu, say ile beslendiğini söyleyoruz…
…En çok korktuğumuz mücerret ilimdir kendi dünyasında, kendisi için yaşayan ilim tehlikelidir.
Biz bulunduğu muhitin hayatı içine taşan, bütün mevzuunu ve materyalini etrafında çırpınan
hayattan alan ilim arzuluyoruz…Anadolu ziraatı kendi hayatını sistematize edecek, kendi
hayatı formüle edecek bir ilim isteyor. Onun için Türkiye ziraatında memleketçi bir ilim
lazımdır. Böyle bir ilmi, ancak Anadolu’nun içinde çırpındığı müthiş zarurete dayanan bir ‘ilim
çığırı’ yapabilir. Bu zarureti de ‘cihan gafleti’ ‘cihan korkusu’ içinde bucalayan insan tipi değil,
‘cihan hasreti’ çeken böyük iradeli, derin ihtiraslı insanlar duyar ve yaşar.” (Hatipoğlu, 1932c:
4-5).
Şevket Raşit’in şu ana kadar bahsedilen görüşleri doğrultusunda bir analiz yapılacak
olursa, yazarın resmi ideolojiye karşı tarım, ekonomi ve bilimle ilgili bu düşüncelerinde
muhafazakar bir duruş göze çarpmaktadır. Bununla bağlantılı olarak yazarın, tedrici değişimi
öngören, coğrafyaya ve tarihe dayalı bir anlayışının olduğu söylenebilir. Şevket Raşit’in millet
iktisadı şeklinde formüle ettiği ekonomi görüşlerinin, devletçi bir karakter sergilediğinden
de bahsetmek faydalı olabilir. Türkiye’de tarımın geri kalmasında etkili olan bir faktör olarak,
ulaştırmanın yetersizliğini tartıştığı “Türkiyede Ziraat ve Münakalat” başlıklı yazısının sonuç
bölümünde Şevket Raşit şu cümlelere yer vermektedir:
“Bugün bizde devlet elinde bulunan münakalat tessisatı da hususi iktisat prensipleri ile
işlemektedir; yani doğrudan doğruya ‘kazanç’ esasları üzerinden yörümektedir. Halbuki
Türkiye gibi yeni inkışaf eylemekte bulunulan bir memlekette ‘münakalat’ millet iktisadı
prensipleri ile hareket etmek mecburiyetindedir.” (Hatipoğlu, 1932d: 9).
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Fakat şunu belirtmekte fayda vardır ki Şevket Raşit’in bir diğer ifade ile Anadoluculuğun
devletçi ekonomik sistem anlayışı, resmi ideolojiden oldukça farklıdır. Şevket Raşit’in fikirlerini
derinleştirdiği ve detaylandırdığı bir yazısına örnek olarak “Böyük Sermaye Temellüklerimi Yoksa
Böyük Sermaye Terakümleri mi?” başlıklı yazısı dikkat çekicidir. Türkiye’deki ekonomik sistem,
kapitalizm, işçi ve işveren arasındaki çeşitli ilişkilerden bahsetmektedir. Kapitalist iktisat teorisi
üzerinden yaptığı bu okumada, aslında isim vermeden Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan
ekonomi politikalarını eleştirmektedir:
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“Şayet bugün kapitalizmin olgunluğuna erdiği memleketlerde böyük sermaye temellüklerinin
inkişaf tarihi gözden geçirilirse orada devletin bu işte nekadar müessir olduğu görülür.
Bu memleketlerde başlangıçta millet iktisadının kuvvetlendirilmesi için, büyük sermaye
terakümlerine doğru hızlı bir temayül hüküm sürmüştür. Çünkü kuvvetli bir millet iktisadı
için milli sermaye terakümleri bir zaruret sayılmıştır. Bunun için devlet, elindeki amme
kuvvetlerini millet iktisadının emrine vermiştir. İşte amme kuvvetlerinin bu suretle kullanılışı o
memleketlerde çok hatalı olmuştur.” (Hatipoğlu, 1933a: 3).
Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan bu politikalar, Şevket Raşit’e göre, devlet desteğiyle
oluşmuş olan sermaye temellüklerinin milli karakterlerini yitirebileceği gerekçesiyle son derece
hatalıdır. Zira onlar, vatanlarını çabucak unutup kolaylıkla beynelmilel olma eğilimindedirler.
Halbuki milli sermaye terakümlerinin karakteri asla buna benzememektedir. Dolayısıyla Şevket
Raşit, Türkiye’de büyük sermaye terakümlerinin, şahsi büyük sermaye temellüklerine değil
de milli sermaye terakümlerine doğru gitmesi gerektiğini söylemektedir. Bir diğer ifade ile
devletin şahısları destekleyerek bir burjuvazi oluşturmasının yanlış olduğu söylenerek bir başka
yol önerilmektedir. Bu yol ise milletin de paydaşı olduğu kooperatiflerdir:
“Türkiyede sıhatlı bir millet iktisadı ancak bir örnek sermaye temellükleri ile kurulabilir, bu
bir örneklik ferdin yaradılış kabiliyetleri, böyük enerjileri yüzünden bir farklılık göstermeğe
başlarsa belki zararsızdır, fakat bu farklılık amme kuvvetlerile sun’i suretle yapılırsa böyük bir
haksızlık olur. Bu itibarla amme kuvvetleri ancak milli sermaye terakümleri için kullanılabilir.
Sayılı şahısların böyük sermaye temellükleri için ona el vurulmaz.
…Böyük ve şahsi sermaye temellüklerine meydan vermeden, böyük sermaye terekümleri
yapan diğer bir iktisat mekanizması vardır, bu da kooperatiftir. Filhakika kooperatif, böyük
sermaye terakümleri yapabilecek bir kuruluşta ve fonksiyondadır. Fakat kooperatifin tabiatı,
böyük sermaye terakümlerinin böyük ve şahsi sermaye temellüklerine çevrilmesine manidir.
Şu halde kooperatif mekanizması ile böyük sermayeler bir araya toplanabilecek bu suretle ileri
iktisat tekniğinin şartı hasıl olacaktır. Diğer taraftan kooperatif böyük sermaye temellüklerinin
de önüne geçtiğinden servet bir örnek dağılacak ve cemiyet sağlam esaslara dayanacaktır…
kooperatifin asıl üstünlüğü, amme kuvvetlerini yine amme menfaatları için kullandıran bir
mekanizma oluşundadır. Devlet amme kuvvetlerini kooperatifin emrine amade kılmakla
ammeye yardım etmiş ve millet iktisadının hayrına hareket eylemiş olacaktır. Onun için
Türkiyede böyük sermaye terakümleri için kooperatifin kullanılmasını ve devlet yardımlarının
onun içine akmasını biz daha doğru buluruz.” (Hatipoğlu, 1933a: 3-5).
Zira, Şevket Raşit bir başka yazısında ölçüsüz desteklenen sanayileşmenin ve devlet
eliyle oluşturulmaya çalışılan burjuvazinin zararlarından bahsetmekte, bunun ortaya tecrübe,
teknik, ve sermayesi olmayan maceraperest müteşebbisler çıkardığını dile getirmektedir. Bu
maceraperest kişilerin ise amaçlarının yalnızca kamu kuvvetini kendi çıkarları doğrultusunda
kullanmak olduğunu eklemektedir. Resmi ideolojinin eleştirisi niteliğinde olan yazısının
devamında Şevket Raşit su cümlelere yer vermektedir:
“Türkiye, ne mahdut bir sınıf insanı, amme zararına zengin edecek derecede kuvvetlidir, ne
de milli gayelerimizin istihsali için birkaç ferdin sermaye şişkinliğine mazhariyetini isteriz.
Türkiyedeki cemiyetin sağlamlığı ancak servetin muvazeneli bir surette dağılmasındadır.”
(Hatipoğlu, 1932e: 6).
Şevket Raşit tarafından formüle edilen millet iktisadı Dönüm Dergisi 5. sayıya geldiğinde
“Dönüm” imzası ile bir özet niteliğinde anlatılmaya çalışılmıştır. Buna göre organik bir şekilde
ele alınan ve adeta canlı bir varlık olduğu düşünülen iktisadın ziraat, sanayi, ulaştırma ve ticaret
gibi uzuvları bulunmaktadır. Bu organik bakış açısıyla iktisat, bir memleketin tabiatında biten,
içinde bulunduğu cemiyetin atmosferinde büyüyen, yapay olmayan, kendiliğinden gelişen
bir olgudur (Dönüm, 1932: 1). Anadolucu bu bakış açısıyla, iktisadın tepeden inme bir şekilde
kurulabilmesi mümkün değildir. O, bahsedilen şartlar altında kendiliğinden gelişmektedir:
“Diğer taraftan ‘Dönüm’ millet ökonomisini bir mekanizma değil, bir organizma olarak telekki
eder: bir organizma telekki ettiği millet ökonomisinin büyüdüğünü, böylece de bütünleşdiğini
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düşünür; yani millet ökonomisinin bütünleşmesini bir ‘kuruluş’ değil bir ‘oluş’ sayar. Bilhassa
Türkiye millet iktisadının bütünleşmesinde konstrüktif yolu değil, organik yönü daha hayırlı
bulur.
‘Dönüm’ millet ökonomisini bir organizma saymakla beraber bu organizmanın tarih
içinde taazuv ettiğine ve onun bir tarih mahsulü olduğuna kanidir; binaenaleyh bu millet
ökonomisinin halinin, mensup olduğu milletin tarihi kaderile sıkı sıkıya münasebetleri
bulunduğunu kabul eder. Bundan ötürü de araştırmalarında tarihi görüşü kullanmaya
didinir.” (Hatipoğlu, 1936: 4).
Millet iktisadının bir diğer boyutu ve resmi ideolojiden onu farklılaştıran şey, gelişmişliğin
sanayileşme demek olmadığıdır. Şevket Raşit, tek başına sanayileşmenin aşırı gelişmesinin,
toplumsal yapı üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini dile getirmektedir. Öyle ki
bu, toplumsal yapısı tarıma ve köye dayalı bir toplumda, organik anlayışın bozulmasıyla
sonuçlanabilir. Ona göre sanayileşme iktisadın bir parçası, bir uzvu olmakla birlikte, tek başına
hiç bir şey ifade etmemekte ve sanayinin aşırı gelişmesi dengeleri bozmaktadır:
“Sıhatli bir ‘millet iktisadı’nda her uzvun yeri tabii ve içtimai şartlara uygundur. Bunların bir
birile münasebetleri ölçülü ve nizamlıdır. Binaenaleyh bu ‘millet iktisadı’ müvazeneli bir
bünyeye maliktir. Buna mukabil bir uzvu lüzumundan fazla gelişmiş ve derinleşmiş bir ‘millet
iktisadı’nın dengi bozuktur. Hele siyasi amillerle, herhangi bir uzuv, bünyede suni bir taraflı
bir ihtimama tabi tutulursa, o uzuv gayrı tabii bir surette şişer. Buna bünyenin her tarafı da
ayak uyduramadığından, genişleme, bütün bünyenin böyümesiyle değil fakat diğer uzuvların
zararına olur. Bu takdirde o ‘millet iktisadı’ hastadır. Böyle endüstri şişkinliğinden hastalanmış
millet iktisatları şimdi dünyada çoktur.” (Dönüm, 1932: 1).
Bundan dolayıdır ki Şevket Raşit ve temsilcisi olduğu Anadolucu akım, bu noktada resmi
ideolojiden farklılaşmakta, devletin yalnızca sanayiye yatırım yapması ve sanayileşmeyi teşvik
etmesine karşı bir duruş sergilemektedirler. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bu aşırı sanayici
yönelimi eleştiren Anadolucular, bunun yerine iktisadın tüm unsurlarına eşit, dengeli ve bu
topraklara uygun bir kalkınma modelini önermektedir. Bu kalkınma modeli ise daha önce de
belirtildiği üzere, şahısları değil kolektif yapıları yani kooperatifleri öneren taşra temelli kolektif
bir kalkınma modelidir.

3-Köycülük

Anadolucuların iktisat görüşü dahilinde ele alınan “millet iktisadı” ekonomik alanın yanı
sıra Anadoluculuğun toplumsal konularla ilgili görüşlerini de etkilemektedir. Zira Şevket Raşit’e
göre “ziraat telakkisi, iktisat hayatının aslını oluştururken, cemiyet hayatının da hemen hemen
tamamen kendisini oluşturmaktadır (Hatipoğlu, 1933b: 2). Dolayısıyla bu ifadelerden de
anlaşılacağı üzere, millet iktisadının temel dayanak noktalarından birinin köy ve tarım olduğu
net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Şevket Raşit’in iktisat görüşleri ile Anadoluculuk
akımına yaptığı katkının bir benzerini de Remzi Oğuz köycülük noktasında yapmaktadır.
Anadolucu akım içerisinde köy oldukça önemlidir. Çünkü köy, dejenere olmamış
Müslüman Anadolu Türk kültürünün temsilcisi ve taşıyıcısı olarak görülmektedir. Köy, bu
özelliğiyle aynı zamanda etnik çekirdeğin zemini olan bir toplumsal olgu olarak da ele alınabilir.
Remzi Oğuz’un “Bizde Köy” başlıklı yazısının giriş bölümünde yer alan ifadeler, bunun kanıtı
olarak gösterilebilir:
“memur, tüccar, fabrikacı, işçi gibi tesadüflerin geçici veya derecesi değişik ihtiyaçların
topladığı kütleler büyük küçük şehirlerin dalgalı nüfusunu meydana getirir. Kökleri böyük bir
ekseriyetle, vatanın kurulduğu devirlere inen, bulunduğu yere köme halinde gelmiş yahut tek
asıldan, çiftlikten böyüyerek mütecanis bir köme meydana getirmiş, köme halinde kalmış,
‘ethnique’ siması hemen hemen bozulmamış, ömrünü toprağı işlemekle veya toprağı sualcevaptan geçirmekle yıpratmış kütleler ise köydedir.” (Arık, 1933: 29).
1931 Türkiye’sinde nüfusun yaklaşık %75’ini oluşturan köyün Anadolucular açısından
bu denli önemli olması, onun etnik çekirdek olarak görülmesiyle birlikte özellikle Osmanlı
Dönemi’nde sürekli “ezilen”, “eziyet edilen” ve “mağdur edildiği” düşünülen bir sosyolojik yapıyı
temsil etmesiyle alakalıdır.
Remzi Oğuz yukarıda da bir kısmı paylaşılan yazısının sonunda, cevabı Anadoluculuğu
resmi ideolojiden ayıran nokta olan bir soruyla sonlandırmaktadır:
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“Türkiyede varlığını kabule mecbur olduğumuz köyü, varlığını kabule mecbur olduğumuz
şehre mi benzetelim? Yoksa, onu, kendi kendine yeten alemi içinde, organik bir inkişafa
kavuşturmak üzere köy olarak mı bırakalım?” (Arık, 1933: 31).
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Benzer görüşleri paylaşan Mehmet Sadi ise “Köy Nasıl Kurtulacak…” başlıklı yazısında resmi
ideolojinin köy algısını ve politikasını eleştirmektedir. Köy sorununun çözümü noktasında,
yeterince bilimsel araştırma yapılmadığını dile getiren Sadi, yazısının sonunda bu sorunun
çözümü için bir anlamda kendilerinin de içinde bulundukları taşralı elitleri-münevverleri işaret
etmektedir:

ERKEN CUMHURİYET
DÖNEMİNDE ALTERNATİF
BİR KALKINMA MODELİ
ÖNERİSİ OLARAK “MİLLET
İKTİSADI” VE “KÖYCÜLÜK”

“Hükümet merkezinin Ankaraya geçmesine rağmen, “münevver” denilen kütlenin “köy”
telakkisi, hala romantik olmaktan kurtulamadı. Köyü, şehrin küçülmüşü sananlar, köyle şehir
arasındaki farkı, Avrupa mıkyasile ölçenler bizde hala ekseriyettedir.
Bir fırsat bulup şehre on kilometrelik bir köyde beş-on dakika mola veren bir seyyahın
hikayelerinden veya bir meraklının yaptığı bir resim üzerinden, yahutta bir tren uğrağından
aldığı bilgi ile hayatının sonuna kadar köyden bahsedenlere her yerde rastlıyoruz…muhakkak
ki, köy şehirden, köylü de şehirliden ayrı bir şeydir. O, köylü, köyüyle başlı başına bir alemdir.
Bu alemin hüviyetini bilmek istiyoruz. Onun ilmi yapılmadan onun kurtulabileceğine
inananlardan değiliz…
…Bizde köyü ancak köylü münevverler kurtaracaktır.” (Sadi, 1932: 28-29).
Bu konudaki ikinci yazısında ise Remzi Oğuz aslında yukarıdaki sorunun cevabını
vermektedir. Ona göre köyün şehirleştirilmesi “ihramın kaidesinin yıkılması” şeklinde
yorumlanmaktadır.
Anadolucuların bu görüşü, dönemin resmi ideolojisinin savunucusu olan “Ülkü” ve bu
ideolojiye yön vermeye çalışan Kadro Dergisi’nin görüşlerinden ayrılmaktadır4. Nitekim köy,
resmi ideoloji ile Anadoluculuğun ayrıştığı temel hususlardan birini oluşturmaktadır. Resmi
ideolojiye göre köy, inşacı bir yaklaşımla, kentleştirilmesi gereken bir olgu olarak görülürken;
Anadoluculuğun köycülük anlayışında köy, kendine yeten organik bir yapı olarak kalmalı ve
olduğu şekilde kalkınmalıdır. Daha açık bir ifadeyle, resmi milliyetçilik köyü kentleştirmeye
çalışırken, Anadolucular bu bağlamda köyü, kültürünü ve yapısını koruyarak geliştirmeyi
hedeflemektedir. Nitekim bu etnik çekirdek ve milli öz olarak görülen köylünün bozulmamasıyla
da yakından alakalıdır. Remzi Oğuz’un cümleleri bu konuda açıklayıcı olabilir:
“Milli benliğin saf kalan özü yahut milli benliğin hazırlanması için alınan bütün tedbirlerin
kaynağı denilen köylümüzün ve köylerimizin iç, ruh muvazenesini muhafaza etmesi veya
bulması, köyün köy kalması ile mümkündür. Onunçundur ki, köyü kendi çevresi dışına
taşırtmak isteyen her teşebbüs, her telakki, her nazariye, her telakkinin memleketin %75
ini ‘banqueronte5’ halinde bırakacağına inanıyoruz. Bununla beraber, köy kendi kendine
yetecek, köy kalacak, demek köy artmayacak, böyümeyecek demek değildir. ‘şehri besleyen
nüfus, şehirleri tazeleyen enerji, şehri yaşatan asıl servet köydedir’ derken burasının artan,
böyüyecek olan bir (organizme) olduğuna, kendisinin fazla her unsurunu şehre vereceğine
zaten inanıyoruz.” (Arık, 1934: 29).
Remzi Oğuz’a göre köy, köy olarak, kasaba kasaba olarak, şehir ise şehir olarak kendi
şartları içerisinde değerlendirilmeli ve bunlara yönelik ayrı ayrı politikalar geliştirilmelidir. Tıpkı
şehirlerin olduğu gibi köy de başlı başına bir tefekkür, bir hareket prensibi olabilir. Nasıl ki bir
ülkedeki bütün okullar ilkokul olacak demek yanlışsa, Türkiye baştanbaşa köy veya şehir demek
ve tek yönlü bir politika geliştirmek de bir o kadar yanlıştır. Yazara göre, resmi ideolojinin
hayalindeki inşa edilmiş köyler, elektrik ocağının başında radyosunu Hamburg piyasasına göre
ayar eden bir köy iken, sonuç hiç de böyle olmamıştır. Nihayetinde bu politikalar İstanbul ve
Ankara’da yaşayan şehir çocuklarının, köyle ilgili, köyün ne kadar geri ve perişan olduğunu
yazan kitaplar yayınlamasından bir adım daha öteye gidememiştir. Bu da asırlardır süren inkar
ve gafletin devamına yol açmaktadır (Arık, 1934: 28).

4-Sonuç

Hatipoğlu’nun millet iktisadı ve Arık’ın köycülüğü incelendiğinde bir yanı sosyolojik diğer
yanı ise iktisadi, bir birine bağlı ve birbirini tamamlayan iki olgu ile karşılaşıldığı söylenebilir.
Bir diğer ifade Hatipoğlu ve Arık’ın bu düşünceleri aslında birbirinin mütemmim cüzü olarak
Anadolucu akımın sosyolojik ve iktisadi temellerini oluşturmuştur. Fikirleri incelendiğinde,
4
Ülkü Mecmuası’nın 6. Sayısı’nda yayınlanan bir makalede şu ifadeler kullanılmaktadır; “Köylümüz açtır,
susuzdur, fikir, bedii, içtimai seviyesi çok aşağıdadır. Yeme, içme, geyme, barınma ihtiyaçlarını ne suretle temin
edeceğini,istihsali nasıl çoğaltıp ihraç edeceğini bilmez. Köylülerimizin gözü pek kapalıdır; köylerine hiç te
hizmet edemiyorlar, muasır değil teceddüt içinde değil, hele muasır medeniyetin icaplarına göre yaşamak
akıllarında bile değil”. Kadro’nun köy ile ilgili görüşü ise inşacı bir yaklaşımla köy hocasının yerini köy terbiyecisi
alması ve köyün asrileştirilmesine yönelik tedbirler alınması ile ilgili denilebilir.
5
Remzi Oğuz tarafından orijinal metinde “banqueronte” olarak yazılan kelime Fransızca “banqueroute” olan
kelimenin yanlış yazımıdır “banqueroute” Türkçeye iflas olarak tercüme edilebilir.
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yazarların, organik ve homojen bir toplumsal yapı önerdiği görülmektedir. Onlara göre
toplumsal gelişme muhafazakar bir pencereden okunmuş, bu bağlamda fikirlerinde kültüre
büyük önem verdikleri, gelenek, örf ve adetlerin son derece önemli olduğu göze çarpmıştır. Bir
anlamda liberal ve muhafazakar milliyetçilik yaklaşımlarının ortak özelliği olan “organik toplum”
yapısı bu yazarlar özelinde Anadoluculuğa yansımıştır.
Dönemin Türkiye’si göz önünde bulundurulduğunda “millet iktisadı” olarak formüle
edilen ekonomi yaklaşımının, nüfusun %75’ini oluşturan sosyolojik gerçeklikle örtüştüğü
söylenebilir. Resmi ideolojiden farklı olarak toplumu ve ekonomiyi canlı birer organizma
olarak gören yazarlara göre inşacılık kaçınılması gereken bir yöntemdir. Bu yönüyle erken
cumhuriyet döneminde uygulanan politikalardan net bir şekilde ayrılan yazarlar dönemin
siyasal gerçekliği göz önünde bulundurulduğunda bu eleştiri ve fikirleri tek parti yönetiminin
şimşeklerini üstlerine çekmeden üslubunca, ölçülü bir şekilde dile getirmeye çalışmış, görüş ve
düşünceleriyle yönetimi etkilemek istemişlerdir.
Her ne kadar kurdukları veya yazarı oldukları dergiler üzerinden bu girişimlerini sergileseler
de bahsi geçen yazarların fikirlerini popülerleştiremedikleri ortadadır. Dar bir çevreyle
sınırlı kalmalarından ötürü popülerleşemeyen bu fikirler entelektüel çevrelerce tartışılan
ve toplumsallaşamamış bir öneri olarak kalmıştır. Esasen yazarlar tarafından dile getirilen,
halkın kendi toplumsal yapısına, örf, adet ve kültürüne uyumlu bu düşünceler çerçevesinde
geliştirilmiş politikaların halk tarafından benimsenme oranın daha yüksek olabileceği
söylenebilir. Bir diğer ifade ile doku uyuşmazlıklarının önüne geçilerek halkın da benimsediği
ve parçası olduğu böyle bir kalkınma modelinin kabul edilebilirliğinin ve uygulanabilirliğinin
ütopik olmaktan ziyade reel bir temele dayandığı söylenebilir. Geçmişe dayalı bir öngörü olarak
bahsi geçen fikirler çerçevesinde, kültürel ve coğrafi gerçeklikten hareketle oluşan sosyolojik
ve iktisadi böyle bir altyapı ile devrimlerin meşruluğunun arttırılabileceği ve daha fazla bir
benimsenme oranına ulaşılabileceği söylenebilir.
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ABSTRACT				

The concept of global governance, which suggests the cooperation in leadership
bringing together governments from different nation-states, civil society and multilateral
public organizations so as to attain globally shared goals, has garnered interest especially
during this era of globalization. Environmental Justice (EJ) focuses on the fair allocation of
environmental costs and benefits among people. Global governance might be an effective tool
for the maintenance of EJ because it incorporates non-governmental actors into function and
thus eliminates negligence which nation-states cause. However, despite this fact, Turkey has
adopted an unwilling manner in getting involved in global governance process. The purpose
of this study is to show how global governance contributes to EJ and what the situation is
in Turkey? To reveal the nexus between global governance and EJ particularly in Turkey case,
multilateral agreements needed for global governance and EJ, and some relevant legal cases
will be investigated.
Key Words: Global Governance, Globalisation, Human Rights, Environmental Justice,
Turkey

1. INTRODUCTION			

The notion of globalization is a controversial one (Yeates, 2008,3). However, this paper
aims not to discuss globalization itself. Such a discussion would be beyond our purpose.
But it must be said that globalization is changing a lot of things especially in public policy
for it requires privatization, depolitization, and technicization of public policy (Hay, 2006,
591). As world getting more global, so problems, we need a version of governance: Global
governance. The concept of global governance has garnered interest especially during this
era of globalization. The concept suggests the process of cooperation in leadership bringing
together governments from different nation-states, civil society and multilateral public
organizations, in efforts to attain globally shared goals (Woodward, 2006, 247; Boughton&
Bradford, 2006). Global governance marshals collective efforts towards a strategic direction
and policy making in dealing with global issues.
The concept of EJ which aims at the fair distribution of environmental costs and benefits
among people was first academically studied by Bullard in 1990 (Bullard, 2000). According to
Bullard, ‘race’ and ‘class’ are the main factors which cause environmental injustices. (Bullard,
2000). People of colour and economically disadvantaged groups have been negatively affected
by these environmental inequalities. (Bullard, 2000). The EJ movement which is behind the
empowerment of the idea of EJ was therefore initiated by those who had been intentionally
subjected to environmental inequalities in the US (Skelton and Miller, 1996). In the wake of
the movement and the idea of EJ, the environment was approached from a different angle.
In contrast to the traditional definition, it was defined as a place ‘where people live, work and
play’ (Finger and Zorzi, 2013). The concept of EJ then began to affect environmental policies
and regulations by way of demonstrations and legal victories in the US and across the world.
(Çağlayan 2014)		
Having regard to foregoing brief explanations, it can be asked that does Global Governance
to be beneficial for the realisation of EJ? EJ is really something new and those who need more
justice as to environmental matters especially in the distribution of environmental costs and
benefits need assistance from legal authorities in terms of legal measures as well as from civil
societies in terms of getting informal help like what Environmental Justice Movement(EJM)
did. In this connection, this paper argues that global governance can help people suffering
from environmental injustices by gathering segments of international society. In this way,
public policies, laws and other regulations which global governance can form could be much
more suitable for the target groups of EJ. However, in Turkey case, the government abstains
from ratifying some legal instruments produced by regional actors which play important role
in global governance. Therefore, the target groups of EJ cannot reap the benefit of global
governance. This paper will begin with the explanation of what EJ means then moves to the
1
Research Assistant, On dokuz Mayis University Law Faculty, a PhD Candidate, Karadeniz Technical
University Public Law Department. sezai.caglayan@omu.edu.tr
2
Research Assistant, the University of Warwick, Public Policy Department. E.Topcuoglu@warwick.ac.uk
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concept of Global Governance with its nature, purposes and achievements. It willbethen asked
whether Global Governance benefits to EJ or not. Lastly, Turkey case will be analysed in terms
of Global Governance and EJ.

2. WHAT IS MEANT BY ENVIRONMENTAL JUSTICE?

The concept of EJ is relatively a new term vis-à-vis classical environmentalism. It is simply
defined by Bullard, who did the first research on EJ, as the fair distribution of environmental
burdens and benefits (Bullard, 2000).Environmental Protection Agency (EPA) describes the term
as having the right to ‘fair treatment’ and ‘meaningful involvement’ in terms of enjoyment of
environmental policies, practices of environmental laws, developments and implementations
regardless of people’s ‘colour’, ‘race’, ‘income’ or ‘national origin’(Çağlayan, 2014, 3).In this
context, black people, the have-nots and indigenous people can be included in the group that
EJ intend to protect.
However, environmental costs and benefits have not been equally distributed in
practice. Race and class had been the factors which caused environmental injustices in
American Continent. According to Bullard and other sociologist’s studies, Texas and Louisiana
and specifically Houston in which black people live were the places that environmental
discrimination had been excessively seen (Bullard, 1994). ‘Locally unwanted land uses’ (LULUs)
and ‘toxic dumping’ had been located in these black and poor communities which have low
resistance (Bullard, 2000). Black people have therefore been faced with environmental as
well as health problems since birth according to research conducted over the last forty years
(Bullard, 2000).
Environmental injustices or discrimination in the areas where black people live has led a
movement to be born called the environmental justice movement (EJM), and this movement
has affected policies in the regions in question. The 1960s and 1970s witnessed middleclass environmental movements which contributed to the creation of political ground for
environmental arrangements. (Bullard, 2000,4).The nature of environmental issues, however,
showed a change in the 1980s and 1990s, and there is a difference between the classical
environmental groups and the new one- the EJM. (Bullard, 2000,4).The first EJM demonstration
was held by blacks against hazardous-wastes in Warren County in 1982 (Çağlayan, 2014, 6).
And, the eradication of legal inequalities in human rights, public health, housing, the creation
of facilities and transportation are recognised as targets of the EJM (Bullard, Johson, Wrigh,
1997, 77).However, the EJM has also had some difficulties with regard to reinforcement. For
example, it has been deprived of official support from the government or it has not been
promoted by scholars, or middle-class white environmentalists (Steady, 2009, 20). It has rather
been based on ‘bottom-up’ movement supported by black grassroots activists who have
wanted to make a change in environmental policies (Steady, 2009, 20).
The creation of EJ perception and actions taken by the EJM necessitated some
positive legal steps for the maintenance of EJ across the nation. The Executive Order 12 898
(Federal Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Law-Income
Populations) on EJ was signed by President Clinton as a result of the efforts of Dr. Bullard and
Benjamin F. Chavis (Bullard, 1994, 289). The EPA Region IV Waste Division Summit (Bullard,
2000, 152) and the Office of Environmental Equity (EPA, 2014) were also vital developments
performed by the EPA. Moreover, EJ laws and programs were adopted by many Southern
States including Louisiana and Texas in the 1990s (Bullard, 2000, 120). Moreover, CANT v. Les
was the first case concluded in favour of EJ defenders. It was a struggle between Louisiana
Energy Service (LES), which tried to construct a uranium enrichment plant in a rural area where
poor-black people lived in Louisiana, and Citizens Against Nuclear Trash (CANT) in 1997 (EJN,
2014).

3. GLOBAL GOVERNANCE: THE PROGRESS OF THE IDEA
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The concept and the complexity of global governance is not something new. Following
the conclusion of World War I, leaders of government from the victorious allies met, in 1919,
in Paris, the convention went on for six months with the aim of redrawing various national
borders all over the world and recreating a permanent forum for addressing future problems
and issues, the forum created the League of Nations, which resulted from the delegation of
about 30 nations sending representatives to the peace conference, however, the proceedings
of the convention were controlled and dominated by the four major world powers from
the victorious side, the United States, the United Kingdom, France, and Italy (Boughton&
Bradford, 2006).
Efforts have been made in the following years to achieve
effectiveness in global governance. Failure of the League, the reality of the World War II and
to prevent of future economic disasters, necessitated efforts towards global governance such
as Bretton Woods, New Hampshire. The efforts led to creation of multilateral agencies, the UN
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and its Security Council and the institutions developed by Bretton Woods, the International
monetary fund and the World Bank and GATT, which would guide the political and economic
relations internationally (Boughton& Bradford, 2006).		
							
Especially, after the end of cold war, with the world becoming more interdependent and
interconnected, global governance, comprising the governance of international commons and
global economic governance, has become more relevant (Woodward, 2006, 248; Thematic Think
Piece, 2013). The relations between countries before 21st century may be seen as ‘international’
but there is a shift from ‘international’ to ‘global’ which are fundamentally different from each
other. “There is a core contradiction between them. Globality involves the unification of social
world and relativisation of difference within it.”(Shawn, 2003, 41).
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3.1.THE CHALLENGES AND OBSTACLES		
One of the obstacles of global governance is that self-intereseted actors. Djelic and
Sahlin-Andersson (Djelic, Sahlin-Andersson, 2006, 4) remark that “Actors converge across
fluid boundaries in the ways they structure themselves, connect with others and pursue their
interests.” This implies that the current policies and global arrangement for coordinated and
collective decision making are not at par with the serious changes that are taking place globally.
This is highlighted by the reality of continued abuse and violation of human rights all over the
world and continued environmental degradation including global warming. Evidently, the
move towards sustainable development has not been achieved, neither has the transition to
such a place been effective. Social and economic development has witnessed some progress,
but there have been challenges, with human rights abuse and environmental issues becoming
more severe (Woodward, 2006, 258). The reason behind such reality is that the increase in
interdependence and interconnectedness of nations has not been followed by adequate
changes in the area of global governance.		
The other obstacle and challenge is of lack of representation, especially in developing
countries and/or underdeveloped countries (Kerchoven, Hazanberg, 2012, 22). Historically,
global governance efforts have left out nations in the developing world, for example, in
efforts such as the Bretton Woods and the G20 conventions. Lack of real representation of
the developing world, resulting in inadequate representativeness and accountability are
issues that have hindered effectiveness of the policies developed to address human rights
and sustainable development issues (Thematic Think Piece, 2013). Most critics of global
governance frameworks in use since the World War I have cited the claim that they were
developed with the interests of the developed nations at the fore, without much concern
about the interests of the developing world. This led to their ineffectiveness, especially given
that most of the environmental and human rights issues are experienced in the developing
nations. However, such realization has been made particularly considering that policies
developed in the past to deal with the issues have failed due to this inadequacy. In view of this,
it is plausible to note that continued marginalization and exclusion in the decision and policy
making of these nations has been detrimental to the efforts to achieve effectiveness in global
governance (Thematic Think Piece, 2013). One of the other biggest challenges is that states are
not willing to implement some of the rules of some protocols especially those who are related
with environment polices (Duff, 2012, 12).			
Another obstacle is of clash between global governance and public policy. Globalization
diminishes autonomy and policy making capacity of nation state (Hay, 2006, 590). But as Stone
(Stone, 2008,20) put it, “if global public policy is distinct and to some extent delinked from
national processes of policy making, the venues in which such policy action occurs need not be
tied to sovereign structures of decision-making.”		
Generally, evidence provided by Chesterman (Chesterman, 2008, 43) suggests that
towards realizing sustainable development, aspects of accountability and hierarchical global
governance and its policy-making regime, remains greatly fragmented because they have
been established on national administrative remedies.
3.2. ACHIEVEMENTS AND BEYOND			
The issues related to ineffectiveness of the current system include failure to have sufficient
means of regulating the movement of people from one country to another, inadequate
protection of human rights, imbalance in development of technology and ineffectiveness
in dealing with environmental issues such as climate change and others.As an important
dimension of sustainable development, environmental sustainability has been characterized
by weaknesses in terms of system of global environmental governance (Thematic Think Piece,
2013).		
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However, this does not mean that there have not been some successes in the governance
of the global system, again proving the potential of effectiveness. One of such achievements
is BRIC (Kerchoven, Hazanberg, 2012, 21). Another good example of success is remarked by
Stone (Stone, 2008, 25) in the diversifying and expanding global agora. Besides these, Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer would be another good example (Duff,
2012, 12). These efforts have led to policies geared towards achievement of environmental
sustainability, but, there are still major gaps and the general coherence and coordination
remains weak (Thematic Think Piece, 2013). 			
				
The novel global cooperation in achievement of development in areas such as human
rights and addressing environmental issues suggests the importance of nation states working
together and being governed globally. Universal declaration of human rights can be seen as
the cornerstone of protection of human rights (Brandi, 2012, 9). However, increasing economic
globalization and increase in migration, capital and trade flows, reality of environmental
problems such as global warming, and increase in violation of human rights, there are
inadequate resources which do not fit into the policy area of any particular nation, making
it necessary for development of policies in the global arena (Thematic Think Piece, 2013).
Evident efforts have been made and others are ongoing to develop the framework providing
the ground for dealing with human rights and environmental among other issues. KarlssonVinkhuyzen and Vihma (Karlsson-Vinkhuyzen, Vihma2009, 403) notes that “the constructivist
tradition derives from anthropology and sociology, and emphasizes the roles of culture, norms,
and habits as important sources of behaviour” could characterize a global governance structure.
From this argument, it is possible to provide such a governance system that can eventually turn
into sound regional and national governance, achieving protection and promotion of human
rights and addressing of environmental issues for sustainable development.
The proposal of creating a whole array of transnational actors corresponds to the
mechanisms of legal redress and monitoring accountability within the partnership of
democratic values in global governance (Bexell, Tallberg and Uhlin, 2010, 89). There are already
in place successful frameworks for the achievement of effectiveness in global governance. In
essence, inclusive economic governance suggests the having in place of effective and strong
United Nations, which the sole inclusive and universal multilateral forum for development
of policies geared towards human rights protection and addressing environmental issues.
Therefore, it is possible for considerations to be made of proposals enhancing cooperation,
coordination, coherence in decision and policy making with such frameworks in place;
additionally, there have been ongoing efforts towards further enhancing representation, in
multilateral institutions and other standard- and norm-setting organizations, of developing
nations (Thematic Think Piece, 2013).		
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Stone (Stone, 2013, 17) suggests that the efforts towards achievement of workable
global governance and agora lie in managing the dynamics of politics, culture, markets, and
society. The proposed framework entails conceptualization of a global policy-making system
that cuts across all decision making entities and organizations, as well as to ensure that the
three sustainable development dimensions including social, economic and environmental,
are effectively incorporated in a balanced and coherent way, while at the same time making
governance and political engagement stronger. This is viewed as the most effective means of
achieving democracy in global governance (Bexell, Tallberg and Uhlin, 2010, 81). Some recent
efforts have been made in form of the Rio de Janeiro United Nations Conference on Sustainable
Development, held in June 2012. The conference was organized envisaging a more reasoned
and consistent framework for global governance which is also more effective and inclusive,
based on integrated human rights concerns and sustainable development, as well as dealing
with the noted weaknesses and inadequacies in previous efforts (Thematic Think Piece, 2013).
Schaferhoff, Campe and Kaan (Schaferhoff, Campe, Kaan2009, 462) point out that “Neoliberal
institutionalism also regards actors as utility maximizers, but argues that high compliance rates
can be achieved in the absence of centralized coercion”. In view of this, the role of public private
partnership indicates that efforts are necessary from all the players in the global system to be
able to achieve the proposed objectives and effectiveness in global governance. It is necessary
to achieve effective partnership at the international level between nations in the world, both
developed and developing, civil society, and multilateral agencies, and together with other
stakeholders (Woodward, 2006). Together, having in place an inclusive and enabling global
governance system would make it possible for creation of a global-enabling environment, and
therefore, make stronger the international partnership to achieve sustainable development,
and address issues related to environment and human rights; similarly, it will achieve
coherency in the framework for achievement of social and economic development at the
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regional, international and global levels (Thematic Think Piece, 2013).
Therefore, efforts to achieve inclusive and equitable global governance system should
take the form of development of effective global partnerships and incorporation of the
various stakeholders, including public private partnership, into the development agenda.
The legitimacy of PPPs can be extended if those who are affected by collective decisions are
represented in decision-making processes, and if they have the opportunity to give substantial
input in the decisions (Schaferhoff, Campe and Kaan, 2009, 466).
The various sub-components of such as system would include, for instance, enhancement
of engagement of developing nations, the multilateral agencies, enhancing their accountability
and representativeness, and creation of a means to ensure monitoring and accountability set
forth by the United Nations, in this way, it is possible to achieve environmental sustainability,
equitable growth, and peace and security all over the world (Thematic Think Piece, 2013).
Nonetheless, it is possible for political sensibilities to be taken into consideration to prevent
failures encountered in the past in the efforts to achieve effectiveness in sustainable
development. It is necessary to redefine the intergovernmental organizations’ institutional
mandates and implementation of reforms related to the suitable degree of representation
of previously unrepresented and underrepresented countries (Thematic Think Piece,
2013).
Another important factor to consider in the effectiveness of global governance is the
association with informal decision making organizations such as the G20 (Thematic Think
Piece, 2013). Generally, it is important to develop consistent and predictable engagement
with such organizations as well as other recognized regional and multilateral institutions,
with a higher level of coordination in their activities and objectives to support of sustainable
development (Schaferhoff, Campe and Kaan, 2009, 468). Accordingly, to deal with the political
sensitivities, there should be sound governance targets, as much as possible, and at the same
time allow for political flexibility and compromise. The targets of global governance should also
be integrated with requirements related to the three dimensions of development discussed
earlier.		 While there are prospects, the reality of effective global governance is still farfetched.
Because, the engagement as well as synchronization between the United Nations, informal
nation’s groups such as the G20, local agencies and organizations, and other conventional
multilateral agencies has not been effective, there are still gaps in terms of the current global
governance system, making it harder to achieve development, socially and economically
(Thematic Think Piece, 2013).

4. HOW MUCH CAN GLOBAL GOVERNANCE CONTRIBUTE TO
ENVIRONMENTAL JUSTICE?			

Global governance as stated before is a major area relating to the environment. But
EJ, more specifically, can also be included in the scope of global governance. The fact that
environmental problems do not recognise national borders legitimates the close link between
global governance and EJ. Depending upon this relation it could be predicted that the target
groups of EJ, explained above, are affected by environmental problems of which influences
at global level and thus those groups can only be preserved by global measures. Besides,
protecting the target groups of EJ naturally to be subject of human rights discourse because
the preservation of fundamental rights of people shall be under the guarantee of human rights
regimes. To analyse the issue within the same context, it is primarily beneficial to look at the
linkage between ecology and EJ from economic perspectives.
The first approach as to EJ and Capitalism, which comes to minds once the term
globalisation is expressed, is Market Environmentalism (ME). ME assumes that environmental
problems stem from maldistribution of sources, and the absence of property rights contributes
this misallocation (Low, Gleeson, 2007, 179). Misallocation of the sources among people is
similar to the problem what EJ challenges. On the other hand, Ecological Modernisation (EM)
theory argues that sustainability is a key term in which economic growth and ecology can go
hand in hand (Low, Gleeson, 2007,179). It further maintains that reducing waste and pollution
by using technological tools makes productions favourably in accordance with ecological
expectations(Low, Gleeson, 2007,179). The last discourse that Low and Gleeson argue in this
regard is Eco-Socialism which focuses on social and ecological results of unequal process of
economic globalisation (Low, Gleeson, 2007,179). There are many more views and opinions as
to the environment in different contexts, they are, however, directly related to the preservation
of the environment itself. The ones mentioned here focus on economy and allocation of
sources as segments and sub-topics of global governance and EJ.
Global governance by its nature and definition is distinct from national or regional
governance. It is, however, known that both quantitatively and qualitatively some regional
institutions have immense effects on world politics depending on their powers in any sense.
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Such arguments can be alleged when the environment or human rights issues are in question.
The European Convention on Human Rights (ECHR) is, for example, an inspiration and also
model to the other regional human rights mechanisms such as, American and African human
rights regimes. Globality is of course something different from international or regional, but
in practice the promoters of global mind are again those who initiated the above mentioned
example –the ECHR. The Council of Europe (CoE) -the creator of the ECHR- is one of the actors
playing an important role within its jurisdiction. Yet, it covers more than 10 % of the entire
population of the world. (CoE) Besides, three permanent members of the UN Security Council
are also the members of the CoE (UNSC). This means that the CoE has the ability to affect global
governance and naturally decisions to be taken for those who are target groups of EJ. Like the
CoE, the Organisation of American States and the African Union are the other regional actors
relatively affecting global governance.
Moreover, NGOs are also actors of which roles are increasingly important for global
governance as well as EJ.Decision making processes at international level do want to
incorporate civil society into the function so as to legitimate what they do (Gemmil, BamideleIzu, 2002, 1). NGOs as deriving forces for international cooperation and agreements took great
effect in 1990s (Gemmil,Bamidele-Izu, 2002, 1). As for global environmental governance, NGOs
have some specific missions such as; collecting and disseminating information, consultation
for policy development, implementation of policy, “assessment and monitoring”, and
“advocacy for environmental justice.” (Gemmil,Bamidele-Izu, 2002, 2). One of practical effects of
NGOs has been seen in Basel Convention by collecting information and forming the discussion.
(Braun, 2011, 6) In this sense, NGOs together with social movements have struggled with the
maintenance of global environmental justice as well (Braun, 2011, 6).

5. AN ASSESSMENT FOR TURKEY CASE

Turkey has geopolitically a unique position in the region in which it is situated. The
position of the country brings advantages as well as disadvantages. It is of course advantage
because thanks to its position, Turkey is an important ally for regional and international
organisation and unions. The UN, the CoE and NATO are the ones keeping company with
Turkey. It also brings some disadvantages for Turkey because the region that Turkey exists is
a boiling cauldron and Turkey must ensure security measures all the time. But this issue may
go beyond this chapter.Moreover, Turkey has been making efforts through regulating its laws
for joining to the European Union (Stavris, 2007, 127) which is one of key elements for global
governance.		
The CoE as stated before is important for global governance
and EJ, and Turkey as a member of the CoE need to pay attention to these two topics. As
for EJ, even though the CoE does not have specific arrangements or laws that take EJ into
account, some legal arrangements helps to provide assistance for those who are subjected
to environmental injustices in the region. Aarhus Convention is, for example, a significant
one in this regard. The Aarhus Convention officially known as the Convention on Access to
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental
Matters was adopted by the UN Economic Commission for Europe in Denmark in 1998 (UNECE,
2014). One significant point with regard to the Convention is that it has strengthened the nexus
between the protection of the environment and human rights by expanding Principle 10 of
the Rio Declaration, and more importantly, it recognizes ‘the right to a healthy environment’
(Giorgetta, 2002). The European Court of Human Rights which is the judicial organ of the CoE
generally refers to this convention when hearing the cases relating to environmental matters.
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However, Turkey is not a party to the Aarhus Convention and the ECtHR cannot take this
convention into account in the applications made against Turkey. As understood from the
title the Convention serves for those who need justice in environmental matters, yet Turkey
does not exercise due care for the maintenance of EJ. For instance, Oneryildiz v Turkey was an
environment-related case concluded by the ECtHR.In this case, the applicant who was dwelling
in a slum quarter in Umraniye/Istanbul with his twelve relatives filed a complaint against
Turkey alleging that the Turkish authorities were responsible for the methane explosion
which destroyed his home and which caused the deaths of his relatives. The ECtHR held that
Article 2, Article 1 of Protocol 1 and Article 13 had been violated by Turkey (Caglayan, 2014).
Another case, that of Taskin v Turkey is a clear example of how a state ignored the interests of
local people in the light of general economic interest, and how the ECtHR dealt with this. The
applicants were villagers who were opposed to permission which was given for the operation
of a gold mine using cyanide in Bergama, Izmir. The ECtHR concluded that there was a violation
of Article 8 (Caglayan, 2014). These cases are related to EJ because the applicant in both cases
were subjected to a kind of environmental injustices. And Turkey unfortunately had not taken
adequate measures for those people and consequently resulted inenvironmental injustices.
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As Kerchoven and Hazanberg (Kerchoven, Hazanberg, 2012, 22) point out, lack of
representation is an obstacle for the realisation of global governance. The unwillingness of
nations in the implementation of some international rules and protocols also negatively affect
the operation of global governance (Duff, 2012, 12). When these two issues are taken into
consideration in the context of Turkey case, it is seen that Turkey shows its unwillingness in
the implementation of Aarhus Convention, and also the application of rules that it accepts in
the ECHR.
EJ perception in Turkey is not as developed as in the US and it has not been systematically
questioned in the country yet. However, the official attempts towards establishing hydropower
dam and mining has contributed to increase environmental awareness over the last decade
(Erbil, 2014,70). Some urban development projects like Istanbul Canal project, Istanbul third
airport project, shopping center project in Taksim and some occupational incidents such
as Soma disaster have played important role to mobilise people for their environment and
naturally their health (Erbil, 2014,70). Besides, Gezi Park protest is one of good examples in the
name of EJ movement in Turkey.
Turkey as a developing country tries to be integrated into global arena by being part to
important global actors and would like to shape its policies by doing so. Yet, Giving priority
to economic progress as seen in the abovementioned examples may lead undesirable
consequence like environmental injustices.
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6. CONCLUSION

As the world getting more and more globalized the solutions of problems are getting
more globalized characters as well. In this sense, global governance has been the idea that
may be helpful in the solution of such global problems. The protection of the environment
itself is of course a question which must be tackled at global level. EJ is however another
question which is waiting for the answer. Environmental injustices cannot be solved without a
comprehensive attempt from governmental aids to the attention of civil society. It is therefore
important that global governance does somehow contribute to the evolvement of EJ as
pointed out through the paper. Yet, Turkey has still lack of attention, and people subjected to
environmental injustices cannot get their shares. EJ is a kind of environmental matters but it is
also a human rights issue with its consequences and Turkey should consider the development
as to both areas.
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İKTİSADİ KALKINMA SORUNUNA METODOLOJİK BİR KATKI;
FENOMENOLOJİK SOSYOLOJİ AÇISINDAN MÜKELLEF OLGUSU
Alper Mumyakmaz1

ÖZET

Kalkınma konusu sadece iktisat disiplini ve sosyal bilimlerin oturmuş metodolojik anlayışı
içerisinden değil, bir adım ötesinde vergisel yönüyle ve yeni bir metodolojik yaklaşımla
da ele alınması gereken bir sorundur. Bu konuda gelişme gösteren iktisat sosyolojisinin
sağladığı katkıların yanısıra maliye sosyolojisinde de yaşanan katkı ve gelişmeler, son yıllarda
giderek dikkati çekmektedir. Çünkü vergi sadece iktisadi değil, toplumsal sonuçları itibariyle
de belirleyici bir güce sahiptir. Bu nedenle toplumsal bir aktör olarak vergi mükellefi maliye
sosyolojisi açısından metodolojik olarak yeniden değerlendirilmeli ve bu alandaki gerçeklik
yeni baştan ele alınmalıdır. Bu kapsamda fenomenolojik sosyolojinin mükellef olgusunun
yeniden ele alınması için bir imkân sağlayacağı düşünülmektedir.
Varlığın öz bilgisini elde etmeye çalışan fenomenoloji, şeylerin içindeki gizli özün
bilgisine ulaşmaya çalışan bir yöntem olarak, sosyolojideki temel kavramların yeniden
irdelenmesi gereğini vurgular. Bu sayede varoluşun sırrını hermenötik yöntemle anlamaya
çalışan fenomenoloji, insan varlığını belirlemeye ve betimlemeye çalışır. Bu çerçevede çalışma,
fenomenolojik sosyoloji açısından maliye teorisi ve mevzuatıyla maliye bürokrasisinde;
insana, daha spesifik anlamda ise mükellefe yüklenen anlamı ve onun nasıl tasvir edildiğini
kavrayarak ontolojik temelde tartışmayı amaçlamaktadır. Böylece fenomenolojik sosyoloji
yardımıyla insan/mükellef fenomeninin metodolojik olarak yeniden ele alınması gerekliliği
ortaya konularak, iktisadi ve toplumsal rolleri itibariyle insanın kalkınma sorununda farklı bir
boyutuyla değerlendirilebileceği gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, Mükellef, Heidegger, Maliye, Vergi.

1. GİRİŞ

Diğer disiplinlerden ve felsefeden soyutlanan ve doğa bilimleri temelinde dar bir çerçeve
içerisine çekilen iktisatın hermönetikle pek bir ilişkiye sahip olmaması2 (Yılmaz, 2011:47) maliye
disiplini içinde geçerli bir problem olarak dikkati çekmektedir. Öyle ki varlıkbilimsel (ontolojik),
bilgibilimsel (epistemolojik) ve yöntembilimsel (metodolojik) nitelik ve tartışmalar karşısında
çıkmaza giren iktisatın yaşadığı bunalım (Özveren, 2011:34) giderek benzer bir şekilde maliye
disiplini içerisinde de hissedilir bir hale gelmiştir. Saf iktisadi etkinlik anlayışıyla sosyal politikaları
dışlayan ekonomik uygulamaların; gelir dağılımını bozduğu, orta sınıflaşmayı zayıflattığı,
yoksullaşmayı, işşizliği ve dış ticaret açığını arttırdığı, toplumun sadece ekonomik değil aynı
zamanda sosyo-kültürel bir sistem olduğu gerçeğinin gözardı edildiğini göstermektedir.
Sorokin’e göre anlamlar, değerler ve kurallardan oluşan toplum sosyo-kültürel bir sistem olarak
salt iktisadi insan (homo economicus) olarak değil, toplumsal refleksleri de içinde barındıran bir
yapıya sahiptir. İktisat bilimi bu açmaz ve çelişkilerden bugün kurtulmak istemektedir (Günay,
Tarihsiz:99). İktisatın içine düştüğü bu metodolojik problemler aslında sosyal bilimlerin bütün
disiplinlerinde karşılaşılan bir kriz olarak hissedilmektedir.
Hatta bu disiplinlerden sosyoloji, kendini devlet tarafından denetlenen ekonomik sürecin
daha rasyonel ve daha adilane işlemesi işine vakfetmiş ve kendi içinden “Örgütler Sosyolojisi”,
“Sanayi Sosyolojisi”, “İşçi-İşveren İlişkileri Sosyolojisi”, “Kalkınma Sosyolojisi” gibi alt dallar
çıkartmak suretiyle varlığını sürdürmüştür. Metodolojik kaygılardan uzak ortaya çıkan bu alt
dallar yürürlükteki kapitalist ekonomik yapının gereksinimlerini sorunsallaştırmak yerine
devletin kendisine atfettiği hakemlik rolünü daha adilane yerine getirmesi, işçilik koşullarının
düzeltilmesi, Keynesyen iktisat anlayışı içinde işçi-işveren ilişkilerinin daha sağlıklı hale
getirilmesi, planlı sanayileşmenin ortaya çıkarttığı sosyal sorunların azaltılması ve ortadan
kaldırılması gibi meseleleri kendisine konu edinmiştir (Özatalay, 2011:179-180).
İktisatın ve sosyolojinin disiplinlerarası ilişkileri üzerine kurulu iktisat sosyolojisi, kapsayıcı
yapısı ve kalkınmayla ilişkisi nedeniyle, bireyi bir grubun ve bir toplumun parçası olduğunu
ve diğer bireylerden etkilendiğini savunarak; pür iktisatın bireyi bunlardan etkilenmediği
yönündeki gerçek hayattan soyutlanmış yaklaşımını gündeme getirir. Çünkü iktisat ile sosyal
olgular arasında yakın bir ilişki vardır ve ekonomik bakımdan kurumlaşmanın işleyişini
ekonomik faaliyetlerin dışında da aramak gerekir (Baloğlu, 2004:117-118). Bunlardan birisi olan
kalkınma problemine yapılacak disiplinlerarası ve metodolojik bir katkı paradigmal olarak bir
değişikliği ortaya çıkaracak, genel anlamda iktisadi, özel anlamda ise kalkınma problemine yeni
1
2

Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü,alpermumyakmaz@gmail.com
Avusturya İktisat Okulu içindeki bir eğilim istisna kabul edilirse (Yılmaz, 2011:47).
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çözüm ve yaklaşımların ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır.
İktisadın içinde bulunduğu bu metodolojik krizde kalkınma problemi bugüne kadar sosyal
ve siyasal nitelikteki yönleri ile pek tartışma içerisine dâhil edilmemiş (Yavilioğlu, 2002:75) ve
kalkınma sadece devlet temelli ele alınması gereken bir konu olarak görülmüştür. Bu çerçevede
devlet her derde deva bir ilaç gibi algılanmış ve bu konuda devletin aktif katılım sağlaması
istenilmiştir (Block-Evans, 2013:422).
İktisat sosyolojisi ve kalkınma problemine yapılan bu metodolojik değerlendirmeleri bir
diğer disiplin olan maliye içinde tartışmak ve spesifik bir özellik taşıyan vergi konusunda da
ele almak son zamanlarda bir ihtiyaç olarak hissedilmektedir. Hem akademik anlamda hem
de bürokratik anlamda vergi konusunda ortaya çıkan sorunlar ve yetersiz çözüm yolları bu
konunun metodolojik boyutunun tartışılmasını bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu konuda son
otuz yılda önemli bir gelişme gösteren maliye sosyolojisi hem verginin sosyolojik boyutuna
hem de metodolojik açılımına bir katkı sağlamıştır. Bu açıdan maliye sosyolojisi içerisinde
fenomenolojik sosyolojinin vergi konusunda yaşanan sorunlara sağlayacağı katkı iktisadi
anlamda kalkınma problemine farklı bir yaklaşım imkânı sunacaktır.
Bu çerçevede maliye disiplini ve bürokrasisi içerisinde yer alan mükellef olgusunu
fenomenolojik sosyoloji açısından anlamaya çalışan bu çalışma, Husserl ve Heidegger
çizgisinde insanı, içinde bulunduğu anlamlar dünyasıyla ontolojik düzeyde yeniden ele
alınması gerekliliği üzerine durmaktadır. Yeni bir paradigma ihtiyacını ortaya çıkaran bu çaba,
varlığın öz bilgisini elde etmeye, “şeylerin içindeki gizli özün bilgisine” ulaşmaya çalışan bir
yöntem olarak Husserl’ın “yeniden şeylere dönelim” çağrısının etkisiyle sosyolojideki temel
kavramların yeniden irdelenmesi gereğini vurgular. İnsanın varoluşunun sırrını anlamaya
çalışan hermenötik yöntemin insan varlığını belirleme ve betimleme çabası anlama
analizine önemli bir görev yükler. Yani fenomenolojik sosyoloji açısından maliye teorisinde
ve mevzuatında insana, daha spesifik anlamda ise mükellefe yüklenen anlamı ve nasıl tasvir
edildiğini kavramak, onun ontolojik yönünün tartışılmasını gerektirmektedir. Fenomenolojinin
her ilmin kendi objelerine takındığı tavırdan doğması yani fenomenin bilgisinden kaynaklanan
yönünün maliye disiplini ve bürokrasisi üzerinden tartışılmaya çalışıldığı bu çalışma, maliye
disiplini yanında mali bürokrasiyi de ele almaktadır. Bunun nedeni fenomenolojik sosyolojinin
ortak bilgi stoku içinden alınan kabullerden hareket edilmesi ve dünyanın ya da varlığın
bu tipleştirmelerin kullanılarak inşa edilmesinden kaynaklanmasını dikkate almasıdır. Bu
kapsamda gündelik hayatın kodlarını anlamaya çalışan fenomenolojik sosyoloji, toplumsal
fenomenlerin nasıl inşa edildiğiyle ilgilenmektedir. Bu çerçevede çalışma, mükellef olgusunu
fenomenolojik sosyoloji üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır.

2. FENOMENOLOJİK YÖNTEM ÜZERİNE

Temeli Husserl’ın “Logische Untersuchungen”3 başlıklı eseriyle atılan fenomenoloji, özü
itibariyle bir felsefi istikamet değil (Heidegger, 2011:39) aksine “bir yöntem ve düşünce biçimi”
olarak bilginin ve bilgi nesnesinin neliğini aydınlatma ödeviyle bir bilgi eleştirisi, dolayısıyla
bilimsel disiplinlerin bağlantısını gösteren bir bilimdir (Husserl’dan Aktaran Küçükalp, 2010:59)4.
Böylece fenomenoloji, ontolojinin temas içerisinde olduğu alanlara hem bir erişim, hem de
teşhir edici bir belirlenim minvalidir. Dolayısıyla fenomenoloji, kendini gösteren yani var olanın
varlığı demektir (Heidegger, 2011:37). Öyle ki bütün ontolojiler, varlığın anlamını yeteri kadar
aydınlatmadıkça ve bu aydınlatma işini temel bir görev olarak kavramadıkça esas amacından
sapmış olacaktır (Heidegger, 2011:11). Bu nedenle Husserl’a göre hakiki felsefeye düşen görev,
bilimle yaşama dünyası arasındaki uçurumu kapatacak kesin bir anlamayı hazırlamaktır. Bunu
sağlayabilmek ve yaşama dünyasının özüne ilişkin felsefi bir analiz gerçekleştirebilmek için ise
fenomenolojik yöntemi kullanmak gerekir (West, 2005:161).
Husserl’in fenomenolojisinde, şeylerin kendilerine dönmek bir realizm arzusu değil, aksine
doğrudan verilmişlik içerisindeki bilinç edimleri ve bu edimler içerisinde inşa edilmiş nesnel
kendiliklere, yani fenomenler olarak adlandırılan şeylere geri dönmek anlamına gelir (Küçükalp,
2010:60). Buradaki geri dönmeden kasıt Schutz’unda ifade ettiği gibi nesnelerin kendisini
değil, zihinsel etkinliklerimizin oluşturduğu anlamlara yöneliktir (Schutz’dan Aktaran Wolff,
2010:553)5. Felsefi kariyeri boyunca “bilmenin öznelliğiyle bilinen içeriğin nesnelliği” arasındaki
ilişkiyi araştıran Husserl’a göre, bütün bilgi nesne kuran bir öznelliğin başarılarına dayanır. Aziz
Augustinus’un “hakikat dış dünyada bulunmaz; o insanın içselliğinde ikamet eder” yaklaşımını
iktibas eden (West, 2005:151) Husserl, şeylerin kendilerine geri dönmeyi bilim ve felsefeden
önce var olan şeylerin kendilerine geri gitme düşüncesinin orijinal bir düşünce olduğunu
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3
“Mantık Araştırmaları”
4
Husserl’ın “Fenomenoloji Üzerine Beş Ders” isimli eseri (Çev. Harun Tepe. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara,
1997) Kasım Küçükalp’in “Fikir Mimarları Dizisi, Husserl” isimli kitabı içerisinde 99-117 sayfalar arasında da
yer almaktadır. Sözkonusu ifade aynı kitabın 105. sayfasında da (Fenomenoloji Üzerine Beş Ders içerisinde)
zikredilmektedir.
5
Bkz. Alfred Schutz, Some Leading Concepts of Phenomenology, s.115
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ortaya koyar (West, 2005:161).
İnceleme konusu bakımından var olanların varlığının bilimi, yani ontoloji anlamına
gelen fenomenoloji, ontolojik-ontik bakımdan müstesna olan varlığın, yani “dasein”in6
bilimidir. Dasein fenomenolojisi ise hermenötik, yani tefsirdir (Heidegger, 2011:38). Bu tefsire
göre fenomenoloji, “kendini gösterenin (kendini kendisi gibi gösterenin) bizatihi kendinden
hareketle görünür kılınmasıdır” (Heidegger, 2011:35). Bu duruma göre insan dünyada var
olan yani “dasein”7 olarak kavranır ve “ontik” yönüne işaret edilir. Böylece insan “dasein” olarak
varlığın ne olduğunu sorabilir (Hühnerfeld, 2002:69).
Heidegger’e göre “sorular bir yanıta giden yollar” (Heidegger, 2001:67) ise günümüzde
“varolan” kelimesiyle esasen ne demek istenildiği cevaplanabilmiş midir? Bu soruya “Hiç
de değil. Bu yüzden, varlığın anlamına ilişkin soruyu yeniden sormamız gerek” (Heidegger,
2011:1) diyerek cevap veren Heidegger, yapılması gerekenin varlığın anlamına ilişkin sorunun
formüle edilmesi olduğunu söyler. Her soru sorma işlemini bir arama olarak gören Heidegger,
var olanı öyleliği ve neden-nasıllığıyla bilmeye çalışır (Heidegger, 2011:4). Bunu yaparken ise
varlık sorusunun günümüzde artık unutulduğunu söyler (Heidegger, 2011:1). Öyle ki bunun
sebebi Yunanlıların varlığa yönelik giriştikleri yorum denemelerinin zemini üzerinde bir dogma
oluşturmuş olmalarıdır. Bundan dolayı varlığın anlamına ilişkin soru sormak gereksiz sayılmış
ve hatta böyle bir sorunun mümkünse sorulmaması teşvik edilmiştir (Heidegger, 2011:1).
“Çünkü “varlık” kavramların en tümeli ve en boş olanıdır. Bu yüzden varlık kavramı, her
türlü tanımlama girişimine direnmektedir. En tümeli olduğu için tanımlanması olanaksız
olan bu kavramın aslında tanımlanmaya ihtiyacı da yoktur. Çünkü herkes bu kavramı
sürekli olarak kullanır ve bununla da ne demek istediğini zaten hep bilir. Böylece, Eskiçağ
felsefesini bir yandan huzursuzluğa iten diğer yandan da onun devamını sağlayan bu
kapalılık, gün gibi açık bir kendiliğinden anlaşılırlığa dönüştürülmüş olmaktadır. Öyle
ki, bundan sonra hala varlığa ilişkin soru sormakta diretenler, yöntem hatası işlemekle
suçlanır olmuşlardır. (Heidegger, 2011:1-2)”.
Bu üstü örtük gerçekliğin açılması ve anlaşılabilmesi; varlığa içkin olanın ciddi bir şekilde
ve biricik olanaklı tarzda bir nelik çözümlenmesiyle (Husserl, 2014:26) gerçekleştirilebilir. Varlık
konusunda batı bilim ve paradigmasının temel çerçevesinin şekillenmesinde önemli bir yeri
olan Descartes, varolanın kendini bizatihi sahih varlığıyla göstermediğinin farkındadır. Bu
nedenle duyularımızın sunduğu her şey ontolojik bakımdan kayda değer değildir (Heidegger,
2011:100). Buna rağmen dünyayı düşünen noktalardan ve matematik yoluyla araştırılabilecek
sıkı bir mekanizmadan oluştuğunu düşünen Descartes (Scheler, 2012:99), dünyayı tinsel
bir zihin ya da bilinç alanına gizemli bir biçimde bağlanan ve yer kaplayan maddi cisimlerin
mekanistik bir alanı olarak tasarlar (West, 2005:164).
Kıta Avrupası bilimsel düşünce geleneği çerçevesinde Descartes ve Comte gibi isimlerinde
desteklediği ve içinde bulunduğu doğa bilimlerinin nüfuzu öylesine etkili olmuştur ki, bilim
ve doğa bilimi kavramları özdeş sayılmıştır. Hatta 19. Yüzyılda Comte pozitivizmi tarafından
geliştirilen sosyoloji, esaslı olarak doğa bilimleri modeline göre kurulmak istenmiştir.
Öyle ki devamında 20. Yüzyılın çeşitli yapısalcı/işlevselci öğretileri de buna benzer yönde
geliştirilmişlerdir. Oysa Vico ile birlikte ortaya çıkan tarih bilinci insanlığın Yeniçağla birlikte
gerçekleştirdiği belki de en önemli gelişme niteliğindedir. Böylece bu bilinç insandan, tarihi ve
toplumunu tanıma ve bilme süreçlerinde doğalcı (natüralist) ve doğabilimci koşullanmalardan
büyük ölçüde sıyrılmasını ister. İnsan dünyası, dıştan (doğadan) nedenlenen bir dünya olmak
yerine içten yani kendi iç dinamiği ile kendisini nedenleyen bir dünya olarak kavranmalıdır.
Çünkü insan tarih ve toplumda kendisi için kendisine kurduğu bir dünyada yine ancak
kendisine açık olabilen bir anlam dünyasında yaşar. Bu insan doğasını, tarihi, toplumu konu
alan bilimlerin farklı bir bilim paradigmasına ve özgül bir yönteme sahip olması gereğini
gündeme getirir. Tarih ve toplum, anlamlar (değerler, normlar, ekonomik, politik düzenler
ve düzen tasarımları vb.) ile insan eylemleri arasındaki bağıntı temelinde kavranabilir. Böyle
bir bilimin temel yöntemi de, insan ürünü olan her şeyi bir anlam eylem bağıntısı içinde
kavramamızı sağlayan anlama (verstehen) yöntemi olabilir ve bu yöntemlerle çalışan bilimler,
bilgi de ve eylemde insanı yorumlayan varlık olarak hermenötiğin söylemi içinde yer alabilirler
(Özlem, 2002: 180-181).
Yazıları ile felsefede Kıta Avrupası geleneğinin gelişiminde önemli bir kavşak noktasını
temsil eden Heidegger’ın ilk dönem felsefesi özellikle Jean Paul Sartre’ın eserleri vasıtasıyla
varoluşçuluk üzerinde etki yapmıştır (West, 2005: 162)8. Öyle ki, “Varlık ve Zaman” isimli eserinde
6
Heidegger’in insan varoluşu için kullandığı terimdir.
7
“Dasein” baştan itibaren dünya içindeki varlık ve ötekilerle birlikte varlıktır (West, 2005:169).
8
Varlık konusundaki önemli isimlerden biri ise Sören Kierkegaard’dır. Kierkegaard, öznel hakikatte değer
bulma yönünde doğrudan bir teşebbüs olarak geçmişe dönüp bakıldığında ilk varoluşçu olarak tanımlanır.
Ancak Kierkegaard’ın öznel hakikatin savunuculuğunu yapması değerli olmakla birlikte Batı ontolojisinden
yeterince radikal bir kopuşu gerçekleştiremediği için temelde sınırlı kalmıştır. Aslında Kierkegaard’da tıpkı
Dilthey gibi öznel zihin ya da varoluş alanını bilimsel akılla onu atası ontoteolojik metafiziksel düşünüşün
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Heidegger, “insanın fenomenolojik hermenötiğinden varlığın temel ontolojisine yönelir.”
(Heidegger, 2001:7). Bunun sebebi Heidegger’ın insanı, varlığa atılmış, varlığa terkedilmiş
insan olarak tanımlamasıdır. Çünkü insan hiç (Nichts) içine düşmüş bir nelik’tir (wesen) ve bunu
kendisi seçmemiştir (Hühnerfeld, 2002:60). Dolayısıyla fenomenoloji alanında yukarıda ismi
geçen filozoflardan temel alınan kişi Heidegger olarak karşımıza çıkar.
Mutlak arayışını ontolojik düzeyde farklı bir istikamet seçmek suretiyle mümkün olacağına
inanan Heidegger (West, 2005:164) batının metafiziksel geleneğinin seyri boyunca kaybedilmiş
anlam ve vukufların yeniden ele geçirilebilmesi için söz konusu bu geleneğin büyük çarpıklığını
gidermek ve bu anlamları yeni baştan keşfetmek gerektiğine inanır. Bu süreçte Heidegger,
Husserl’ın batı metafiziğini aşma yönünde batı kültürünün doğalcılığı ve şüpheciliğiyle ilgili
düşüncelerinden etkilenmiş ve alternatif bir felsefi yöntem için en yararlı çıkış noktasını
fenomenoloji ve hermenötikte bulmuştur (West, 2005:163).
Çünkü tarih ve toplumu yapan ve ona belirlenimini veren insandır. Tarihi ve toplumu
belirleyen faktörler kendi duygu, tutku, amaç, değer ve normlarımız, kendi ekonomik, hukuksal,
ahlaksal, politik düzen ve düzenlemelerimiz, kendi alçaklıklarımız ve kendi yüceliklerimizdir. Bu
durumda kendimize göre kurup yaşadığımız tarih ve toplum dünyasını, edilgin ve belirlenmiş
bir hal içinde ilksel nedenleriyle bilme imkân ve yolu açıktır (Özlem, 2002:179-180). Bu yüzden
kesin bir biçimde temellenmiş bir felsefe ve çözümleme içerisinde bir hakikat ve rasyonalite
yorumunda bulunmaya çalışan aynı zamanda saf ve mutlak bir bilgi arzusu içerisinde
olan Husserl (West, 2005:149), fenomenolojik deneyime sahip olmak için doğaya endeksli
konumlanmış nesnelerden, bunların çok çeşitli “görünüş tarzlarına” ve “paranteze alınmış”
boyutlarına eğilmek gerektiğini söyler (Küçükalp, 2010:138). Çünkü toplumsal konuların
çözümünü doğabiliminden beklemek, hatta herhangi bir problemin çözümü için onun
bazı öncüllerinden yararlanmayı tercih etmek bile kısır bir döngüye düşmeye neden olabilir
(Husserl, 2014:20-21).
Örneğin bir küpün algısı küpün çeşitli bakış açılarındaki farklılıklara ve içinde bulunulan
duruma göre, fiilen görülen “ön taraf” ile görülmeyen ve dolayısıyla göreli olarak “belirsiz” kalan
fakat var olan “arka taraf” arasındaki bütün farklılıklara bağlı çoklu ve sentezlenmiş bir yönelimi
açığa çıkarır (Küçükalp, 2010:136-137). Dolayısıyla fenomenolojik sosyoloji bir yöntem olarak
varlığın çeşitli görünümlerinin farkına varmak ve içinde bulunduğu gerçekliği açığa çıkarmak
için bir imkân sağlar. Bu açıdan fenomenolojik sosyolojinin sağladığı imkânı maliye disiplini
ve bürokrasisi için kullanmak ve bu alanın yeni ve farklı yönlerini ortaya çıkarmak gerekir.
Vergi ile ilgili olarak yapılacak bu çalışmalar iktisadi anlamda kalkınma sorununa yeni açılımlar
sağlayacak ve tartışmaya farklı bir boyut katacaktır.

3. FENOMENOLOJİK SOSYOLOJİ AÇISINDAN MALİYE DİSİPLİNİ VE
BÜROKRASİ

Fenomenolojik sosyoloji, insanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl oluşturduğu ve
sürdürdüğüne dair anlayış ve yorumlara ulaşmak için insanların anlamlı eylemlerini ayrıntılı
gözlem yoluyla sistematik olarak analiz etmeye çalışır (Neuman, 2010:131). Bu analizi ise
ontolojik bir temele dayanan anlam dünyasını çözümleyerek gerçekleştirir. Böylece bir yöntem
olarak bilginin ne’liğini araştırır ve bilimle yaşam dünyası arasındaki bağlantıyı fenomenoloji
ile çözümleyip anlamlı bir yapıya kavuşturmaya çalışır. Bilginin ne’liğini irdelerken ise öznel
dünyanın nesnel bilgisine ulaşmaya çalışarak varlığın anlamını deşifre eder. Bu aşamada
varlığın bilgisi doğabilimlerinin metodolojik belirleyiciliği üzerinden değil de, toplumsal
yapının nesnel gerçekliğinin ontolojik sorgulamalar yoluyla yani fenomenolojik yöntem
sayesinde çözümlenmelidir. Burada esas olan insanın kendi içselliğinin yani anlamlar dünyası
ile eylemleri arasındaki ilişkisinin anlaşılması olmalıdır. Toplumu belirleyen faktörler üzerinden
anlamlar dünyasının yorumlanması fenomenolojik sosyolojinin gerekliliğini, dahası insanın
sahip olduğu şartları ve gerçekliklerinin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede içinde
yaşanılan toplumsal yapının insan sayıltısı belirli bir ontolojik temel üzerine şekillenir ve bu
temel tüm toplumsal kurumlar üzerinde paradigmal bir yaklaşım olarak kendini gösterir. 19. ve
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saldırılarından korur ama o bilimin ve metafiziğin kendi bilgi alanlarındaki ontoteolojik temellere tam
anlamıyla bir meydan okuyamaz. Heidegger’in terimleriyle ifade edildiğinde Kierkegaard, varlık problemini
bütün varoluşsal tamlığı ve karmaşıklığı içinde ele almaz çünkü onun analizi sadece öznel deneyimin
egzistansiyel karakteristikleriyle ilgilenir (West, 2005:165). Varlık konusunda anılması gereken bir diğer
isimde Alfred Schutz’dur. Schutz ise sağduyunun gündelik hayatla ilgili önkabullerine ilişkin sosyolojik bir
araştırma için yaşama-dünyası kavramını benimser. Ama Husserl ve de Dilthey’in düşüncelerinden bazıları,
en verimli devam ve gelişimlerini hepsinden önemlisi Heidegger’in ontolojik hermenötiğinde bulur (West,
2005:162). Üçüncü bir isimde Hans George Gadamer’dir. Gadamer’in felsefi hermenötiği ise doğrudan
doğruya Heidegger’in felsefesinden çıkar. Bununla birlikte Gadamer, filozof kariyerinde Heidegger gibi
varlığın anlamıyla ilgili aşikar ontolojik probleme değil de dil, yorum ve sanat alanlarına ilgi duyar. Buna
rağmen Gadamer yine de salt epistemolojik hermenötikten ziyade ontolojik bir hermenötik geliştirir (West,
2005:176).

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

20. Yüzyıl boyunca hakim paradigma olarak doğabilimleri üzerinden yükselen sosyal bilimlerin
içine düştüğü krizlerin temelinde yatan bu çıkmaz, ontolojik olarak yeni bir yaklaşımı, yani
fenomenolojik sosyolojiyi ortaya çıkarmıştır. İnsanın toplumsal olaylar, hiyerarşiler, statüler
ve yapılanmalar üzerinden tanımları da bunun üzerinden şekillenmekte ve ontolojik konsept
üzerinden okunmaktadır. Dolayısıyla maliye disiplini ve bürokrasisinde zikredilen “mükellef”
olgusu da bu ontolojik temel üzerinden şekillenen paradigmal yaklaşımın unsurları yoluyla
anlaşılmakta ve tanımlanmaktadır. Doğal olarak mükellef olgusu bu şekilde kendinde içkin
olan ne’liği, nasıllığı üzerinden kendi anlam dünyasının anlaşılırlığını ortaya koyamamakta,
böylece yetersiz ya da yanlış bir algı ile tanımlamalar ve açıklamalar yapılmaktadır.
Mükellefin hem maliye teorisi hem de bürokratik hiyerarşi içerisinde kurula gelmiş olan
(pozitivistik) metodolojik yaklaşım üzerinden muhatap alınması, esasen bir gerçeklikten ziyade
bir yanılsama yoluyla işlem görmesine hukuksal, sosyal ve ekonomik rasyonalite bağlamında
yetersiz bir zemin üzerinden değerlendirilmesine neden olmaktadır. Hatta üniversitelerin
maliye bölümlerinde; teori, uygulama ve mevzuat bağlamında verginin ve mükellefin sosyolojik
boyutlarının yeteri kadar farkedil(e)mediği/detaylandırıl(a)madığı görülmektedir. Öyle ki hem
dersler bağlamında hem de içerik olarak mükelleflerin ve verginin sosyolojisi üzerine bir ders
ve metodolojik bir çabanın yeterli düzeyde olmadığı göze çarpmaktadır.9 Aslında bu yetersizlik
fenomenolojik sosyolojinin genelde bilimsel disiplinlerin bağlantısını gösteren yönünün
yeteri kadar farkedilememişliğinden, özelde ise maliye disiplininin sosyoloji ile ilişkisinin tam
anlamıyla kurulamamış olmasından kaynaklanmaktadır.
Pozitivist ve yapısalcı/işlevselci bilim anlayışlarının görkemli nüfuzu, toplum bilimlerinde
hermönetik bakış açısının ve anlama yönteminin tercih edilebilirliğini uzun süre engellemiştir.
Metodolojik açıdan 1960’larda Thomas Kuhn tarafından geliştirilen bilim eleştirisi AngloAmerikan bilim dünyasında pozitivist ve yapısalcı/işlevselci toplum bilimlerini önemli
derecede etkilemiştir. Öyle ki bu durum daha önce Comte sosyolojisine karşı oluşan gelişmeler
neticesinde ortaya Weber’in anlayıcı sosyolojisinin çıkmasını sağlamıştı. Yaşanan bu krizden
sonra 1970’lerde sosyal bilimler alanında ikinci bir kriz daha yaşandı. Bu defa Gouldner’in “Batı
Sosyolojisinin Krizi” (1970) adlı kitabıyla gündeme getirilen bu yeni krizle Weber’in anlayıcı
sosyolojisine ve Dilthey’den sonra Heidegger ve Gadamer ile birlikte yeni bir görünüm de
kazanmış olan hermönetiğe özel bir ilgi ortaya çıkmıştır (Özlem, 2002:181-182). Bilimsel
anlamda sosyal bilimler alanında ortaya çıkan bu kriz eğilimleri aslında ontolojik mana da bir
kırılmaya, varlığa yönelik ortaya çıkan sorgulamaların, soruların yetersiz kaldığı açıklamalarının
yerine yeni bir paradigmal yaklaşımın geliştiğine işaret etmektedir. Batıda sosyal bilimler
alanında ortaya çıkan bu gelişmeler insana, topluma ve varlığa metodolojik olarak yeni bir
bakış açısını getirmiş, pozitivizmin toplumsal alandaki çalışma ve yaklaşımlarında bir kırılmaya
yol açmıştır.
Ancak yaşanan bu gelişmeler her ne kadar fenomenolojik sosyolojinin gelişimine katkı
sağlasa da akademik manada alan muhafazakârlığı nedeniyle sosyal bilimlerin birçok alanı
kendi dar çerçevesine çekilmiş, bilimsel bakış açısı da monolitik bir boyuta indirgenmiştir.
Disiplinlerarası çalışmaların bu nedenle yeteri kadar gelişmemiş olması bir tepki olarak vergi
ve sosyoloji disiplinleri arasında yapılan çalışmaların anlaşılmasını ve hakkıyla kavranmasını
engellemektedir.
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4.MALİYE DİSİPLİNİ VE BÜROKRASİSİNDE MÜKELLEF OLGUSU

Yasa koyucunun vergilendirme ilkeleri ile ülke gerçeklerini dikkate alarak hazırladığı
vergi kanunlarının öngörülen amaçlar doğrultusunda fonksiyon görebilmesi başarılı bir
şekilde uygulanabilmesine bağlıdır. Bunun için yasa koyucu, idareye gerekli yetkiler vermiş
aynı zamanda çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Burada yetki ve sorumluluk yüklenen ve vergi
kanunlarının başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayan birim ise genel olarak Maliye Bakanlığı
özelde ise Vergi İdaresi olmuştur (Akdoğan, 2009:149-150). Bu çerçevede Vergi İdaresinin
iş ve işlemlerini yerine getirebilmesini sağlayan temel ise vergi mevzuatıdır. Gerekçesi 1982
Anayasasında belirtilen “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür”10 şeklinde belirlenen hukuksal çerçeve vergi mevzuatında gerekli
düzenlemelerin yapılmasına temel oluşturmuştur. Genel anlamda ifade edilen ve gerekçesi
yukarıda belirtildiği şekilde belirlenen konular ise ayrıntılı şekilde vergi mevzuatında yerini
bulmuştur. Bunlardan birisi de “herkes” ifadesiyle işaret edilen ve vergi mevzuatında yer alan
“mükellef” olgusudur.
Buna göre vergi kanunlarında sıkça zikredilen ve vergiyi doğuran olaya sebebiyet
9
Bu değerlendirme Ankara ve İstanbul’da bulunan yaklaşık beş üniversitenin maliye bölümlerinde okutulan ders içerikleri üzerinden ifadelendirilmiş olmakla birlikte maliye sosyolojisi dersi verilen bazı yerlerde de
dersin gerçek içeriğine pek girilemediği gözlem ve analizine dayanılarak yapılmıştır.
10
1982 Anayasasının “Siyasi Hak ve Ödevler” başlıklı 73. Maddesi.
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vermekle vergi borcu yükü altına giren mükellef 11; “Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu
terettübeden gerçek veya tüzelkişi” olarak tanımlanır. Bu yükümlülük altında bir insan olarak
mükellefin sosyolojik ve psikolojik yönleriyle anlaşılması, içinde bulunduğu sosyo-psikolojik
ortam ve süreçlerin idraki gerekir. Nitekim gerçek kişiler dışında tüzel kişilerinde mükellef
statüsüyle değerlendirildiği kanunda, sözkonusu tüzel kişi temsilcileri de sorumlu sıfatıyla özel
bir mükellef tanımlamasına dâhil edilmiştir.
Öyle ki günümüzde tüm vergi sistemlerinde çağdaş bir matrah usulü olarak beyan
sisteminin uygulanması, mükellefe güven esasına dayanmakla birlikte vergiye tabi unsurların
mükellef tarafından beyan edilmesi ve vergilendirmenin de bu beyana göre gerçekleştirilmesi
esasına dayanmaktadır. Ancak güvene dayalı bu sistem karşısında vergi kanunlarına
uymayacak kişilerde olacaktır (Akdoğan, 2009:150). Bu durum vergisel yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde mükellef tanımlaması kapsamına alınan kişilerin, insan yani bir varlık olarak
değerlendirilmesini, içinde yaşadığı sosyal, ekonomik ve siyasal durumları ile anlaşılması
gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun hakkıyla anlaşılabilmesi ise doğabilimleri
temelinde şekillenen hukuksal ve teorik çözümlemelerin pozitivist bilim anlayışının dışında
değerlendirilmesiyle mümkündür. Çünkü hali hazırda mevcut teorik ve hukuksal düzenlemeler
pozitivist bilim anlayışı üzerinden değerlendirilmekte ve bu yaklaşım egemenliğini bürokratik
yapı üzerinde de kendisini göstermektedir. Sosyal bilimler alanındaki egemenliğini resmi
devlet ideolojisi ve politikaları üzerinde de gösteren pozitivist yaklaşım; devlet-toplum,
devlet-insan ilişkisi konularını da bu temel üzerinden belirlemektedir. Doğal olarak mükellef
olgusu da bu paradigmal yaklaşım üzerinden inşa edilmiş ve tanımlanmıştır. Mükellefin
ontolojik yönüne vurgu yapan bu metodolojik yaklaşımın içine girdiği krizin tabi sonucu yeni
bir mükellef fenomeninin inşasını gerektirmektedir. Bu aşamada ontolojik manada insanın
toplumsal gerçeklik içerisindeki varlığına yönelik yeni bir metodolojik yaklaşım ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Buna göre insan varlığını yeniden çözümleyerek mükellef olgusunun yeni baştan
şekillendirilmesi bu aşamada temel bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir. Bu durum
kalkınma problemine insan faktörü üzerinden katkı sağlayacaktır. Temelini mükelleflerin
yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine inşa edilen verginin tahsili aşamasına kadar ortaya
çıkan; kayıt dışı ekonomi, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma gibi durumlarının yeni baştan
anlaşılabilmesi bu sorunlarla mücadelenin ontolojik ve epistemolojik yönlerinin tartışılmasıyla
mümkündür. Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi yani verginin
ödenmesinin sağlanması amacı karşısında mükelleflerin daha az ya da hiç vergi ödememe
yönünde bir amaca sahip olması yöneten ve yönetilen ya da devlet ve toplum ilişkisinde bir
çatışma durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu doğal çatışmanın en aza indirilmesi mükelleflerin
vergi uyum ve ödeme yollarının sağlanması, denetim mekanizmasının etkinleştirilmesiyle
baskılanmakta, mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmesi vergi ceza ve denetim araçlarıyla
gerçekleştirilmektedir. Buradaki vergi idaresi ve mükellef ilişkisindeki çatışma sosyolojik bir
analize ihtiyaç duymaktadır. Öyle ki çatışmanın nedeni toplumsal yapı içerisinde yaşayan
ve yetişen bireylerin sahip oldukları değerler manzumesi, toplumsal yapının insan sayıltısı,
devletin topluma ve insana yönelik temel ön kabulleri ve bu eksende inşa edilen politika ve
stratejilerdir. Bu çerçeve temelde insanın ve onun varlığının ne’liği ile ilişkili yönünün yaşanılan
toplumsal yapı temelinde çözümlemesi önemlidir. İnsanın ontolojik temelde fenomenolojik
bir yorumu bu aşamada temel tartışma noktası olarak öne çıkmaktadır. Çünkü bu temelden
kalkılmadan yapılacak her türlü hukuksal ve teorik çaba sonuçsuz kalacaktır. Nitekim vergi
konusunda yaşanan kriz eğilimleri ve çatışma oranlarının yüksekliği buna işaret etmektedir.
Bu yüzden vergi idaresinin mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını anlamak ve ona
karşı bir çözüm yolu üretmek konusunda mahir olduğu temel yol, vergi denetim tekniklerinin
geliştirilmesi ve uyum çalışmaları olarak öne çıkmaktadır. Bu durum esasen mali bürokrasi için
çıkmaz bir yol ve çaresizlik anlamına gelen bir sonuçtur.
5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Kanununda, sözkonusu kanunun amacı “gelir politikasını
adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin
vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak
suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap
verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak
….”12 olduğu belirtilmiştir. Gelir İdaresi hakkında ifade edilen tüm bu tanımlamalar esasen
demokratik bir toplumda vergisel yükümlülüklerin iki taraflı anlaşma ve uyum içerisinde aynı
zamanda şeffaf bir şekilde yerine getirilmesine vurgu yapmaktadır. Ancak buradaki temel sorun
belirtilen bu hususların gerçekleştirilmesi yönündeki metodolojik probleme dayanmaktadır.
Öyle ki aynı kanunda Gelir İdaresini Başkanlığının görevleri13 sayılmakta ve şu ifadelere yer
verilmektedir. “a) Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak, b) Mükelleflerin
11
12
13
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vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek, c) Mükellef haklarının korunması
ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri
almak, d) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek,
f) Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.” Bu kısımda ise
kanunun amacına uygun görevler açıklanmakta, sistematik anlamda hukuksal gerekçeler ifade
edilmektedir. Bir aşama ilerisinde ise Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yer alan Mükellef
Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri14 sıralanmaktadır.
a) Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,
b) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek,
c)Mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde
yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
d) Mükellef haklarının korunmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli alt yapıyı hazırlamak.
e) Mükellef şikâyetlerini değerlendirmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.
f ) Mükellef memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek.
g) Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
Mükellef hizmetleri, mükellef grupları ve sektörler ile bunların hizmet ihtiyaçları da
dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.”
Bu üç kanun maddesinde genel olarak verginin az maliyetle, gönüllü uyumun ve güvenin
sağlanması, vergi bilincinin artırılması, çeşitli iletişim kanallarının aktif hale getirilmesi,
mükellef memnuniyetinin sağlanması ve ölçülmesi, devletin gelir politikasını uygularken adil,
hesap verebilir ve katılımcılığın esas alınması gibi temel unsurlarının ön plana çıkarılmaya
çalışıldığı görülmektedir. Temel sorun ise bu amaç ve görevlerin nasıl ve hangi yöntemle yerine
getirileceğidir. Yönteme dayalı bu sorun mali disiplin ve bürokrasisinin temel problematiği
olarak kendini göstermektedir. Ancak bu durum yeteri kadar bir bilinç ve gereklilik olarak
anlaşılabilmiş değildir. Bu ise esasında mükellefin sosyo-psikolojik yönünün anlaşılabilirliği ve
bunun dokunduğu toplumsal yapının sosyo-kültürel yönünün çözümlenmesi ile mümkündür.
Mükellefe yönelik metodolojik problem, onun (mükellefin) nesnel gerçekliğinin yani anlam
dünyasının deşifre edildiği kadarıyla sağlanabilir. Dolayısıyla mükellef mevzuat içerisinde
ifade edilen algısının dışında bir insan, Heidegger’in deyimiyle hiçliğe atılmış bir varlık olarak
içinde yaşadığı toplumsal yapının öğretileri, nasları, düşünce, duygu ve anlam dünyasıyla
anlaşılmalıdır. Bunun içinse yeni bir yöntem olarak fenomenolojik sosyolojinin sunduğu imkân
ve yollarla mükellef olgusunun yeniden anlaşılması ve yorumlanması gerekmektedir.
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5.SONUÇ

Verginin devlet ve toplum arasında oynadığı rol üzerinden şekillenen mükellef olgusu,
hakim pozitivist paradigma ve onun doğabilimleri temeline dayalı yaklaşımını mevcut maliye
disiplini ve bürokrasisinde belirleyici ve etkili olmasına neden olmuştur. Mükellefin içinde
yaşadığı toplumun anlamlar dünyasının yani varlığına yönelik ontolojik çözümlenmesinin
gerekliliği toplumsal yapıya ait tüm kurumlar gibi toplumun mali yönünün aktörü durumunda
olan mükellef olgusunda da gerekmektedir. Maliye disiplini ve bürokrasisinin kayıtdışı ekonomi,
vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadele, vergiye uyum süreçlerinin sağlanması ve denetim
yollarındaki etkinliğin arttırılması ve kalkınma konularında sergilediği gayretleri daha etkin ve
mümkün şekilde sağlayabilmesi, mükellef olgusunun yeni baştan anlaşılmasına bağlıdır. Bunun
için hâkim pozitivist paradigmanın açıklayıp anlayamadığı ancak hâkimiyetini devam ettirdiği
alanlarda fenomenolojik sosyolojinin metodolojik bir düşünce biçimi olarak kullanılması,
bilimle gerçek dünya arasındaki uçurumun kapanmasına katkı sağlayacaktır. Sosyal, siyasi ve
ekonomik yönleriyle toplumun ve onun içinde yaşayan insanın varlığına yönelik sağlanacak
böyle bir çözümleme ancak ontolojik düzeyde yeni bir kurgu ve çabayla sağlanabilecektir.
Böylece maliye sosyolojisi alanında ortaya konulacak bu tür bir yaklaşım kalkınma konusunda
yaşanan sorunlara farklı bir perspektif yeni bir imkân olarak yardımcı olabilecektir.

14

5345 Sayılı GİB Kanunu md. 10
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MODERN İKTİDARIN BİREYİ DÖNÜŞTÜRMESİ “BİYOPOLİTİKA”
Furkan ALYÜZ1

ÖZET

Bu çalışmada MichelFoucault,GiorgioAgamben gibi düşünürlerin
modern birey
eleştirisini modernite sonrası ortaya çıkan modern iktidarın baskısı altında şekillenen ve
nesneleştirilen bir varlık olduğu düşüncesiyle birey iktidar ilişkisi incelenecektir. Çalışmadaki
temel amaç, Foucault’un da üzerinde durduğu iktidar tarafından bireye dayatılan hakikatin
birey tarafından fark edilmesi, sorgulanması ve ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Çalışmada
betimleyici metod kullanılarak, modern toplumun değişen, dönüşen şartları karşısında insanın
iktidar birey ilişkisinin neresinde durduğu, eylemlerinde kendisini özgür hissedip hissetmediği
sorunsalına cevap aranmaya çalışılmıştır. Biyopolitika kavramının tanımı,kullanımı ve kapsamı
üzerinden literatür taraması yapılarak ana sorunsal olan modern toplumda iktidar birey
arasındaki ilişkinin nasıl şekillendiği ve bireyin bedenin nasıl kullandığı sorunsalına dair
düşünceler ortaya konulmuştur. Foucault’nun düşüncesine göre birey kavramına bakıldığında,
modernizmin oluşturduğu olduğu birey akla gelmektedir. Modern insanın, birey olma sürecini
sorun edinen Foucault’cu görüşe göre birey aslında iktidar tarafından tanımlanmış bir olgudur.
Bu nedenle bireyi açıklayabilmek için onu çevreleyen iktidar olgusunu çözümlemek gerekir.
Özellikle 18. Yüzyılının hakim ekonomik anlayışı olan kapitalizmle birlikte gelişen sanayi ve
akabindeki teknolojik gelişmeler bireyin özgürlüğü üzerinde birtakım kısıtlamalar meydana
getirmiştir. İktidarın bu teknolojik gelişmelerden faydalanarak bireyin karar verme yetisindeki
özgürlüklerini kısıtladığı öne sürülmektedir. Foucault ve Agamben bir iktidar içerisinde o
iktidardan yola çıkarak o iktidar aracılığıyla işleyen belirli bir gerçeklik ekonomisi olmadan
iktidarın uygulanamayacağının altını çizmektedir. İktidar sorunu bizim açımızdan yalnızca
teorik bir sorun değil aynı zamanda deneyimlerimizin bir parçası olduğunu belirtmiştir. İçinde
yaşadığımız çağın toplumlarında sayısız ve karmaşık iktidar ilişkileri düşünüldüğünde bireyin
bu ilişkilerdeki durumu tartışmalara sebep olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Modern iktidar, Birey, Biyopolitika

GİRİŞ

Biyopolitika kavramı, 11 Eylül’den sonra teröre karşı duruşu, çevre meselelerinin idaresi,
soykırım politikaları üzerine düşünmek için bir araç olmuştur. Çoğu tartışmada, iktidarın
günümüzdeki rolünü, biçimlerini eleştirmek ve çözümlemekte, hayat ve ölüm, beden ve
doğaya ilişkin sorunların dile getirilmesinde anahtar bir rol oynamaktadır.
Pek çok politik meseleyi biyopolitika kavramı kullanılarak açıklanması terimin aslında tam
olarak neyi gösterdiği konusunda kafa karışıklığına, anlam muğlâklığına neden olmaktadır.
Michel Foucault, Giorgio Agamben gibi düşünürlerin bu konudaki katkıları kavramın
muğlâklığının biraz olsun netleşmesi açısından önem taşımaktadır. Beden bitmeyen bir
projedir, bir inşa sürecidir. Tarihsel ve zamansal olarak durmadan biçimlendirilir. Beden hem
içsel dönüşüm dinamiklerini hem de dış süreçlerinin etkilerini yansıtan bir değişim ve evrim
içersindedir. Bu açıdan beden, kapalı bir birim değil, çoklu süreçlerin zaman-mekânsal akışının
içinde yaratılan, sınırlandırılan, sürdürülen ve nihai olarak çözülen ilişkisel bir şeydir. Bir taraftan
iktidar bedene sızmaya, bedeni denetlemeye, biçimlendirmeye çalışır; öte yandan birey
iktidarın bu hamlesini savuşturmak için kendi direnişini yine kendi bedeni üzerinde örgütler. Bu
açıdan beden hem iktidarın uygulandığı hem de direnişin gerçekleştiği temel bir birim haline
gelmiştir.
Bu çalışmada biyopolitika kavramının tanımı, kullanımı ve biyopolitikanın doğuşunda
bugüne kadar hangi konularda anahtar rol oynadığı literatür taraması yapılarak betimleyici
metod ile açıklanmaya çalışılacaktır.

1. BİYOPOLİTİKANIN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI

Biyopolitika kavramını ilk olarak, 20. yüzyılın başında İsveçli siyaset bilimci Rudolf Kjellen’in
kullanan kişidir. Kjellen, devleti canlı bir organizma olarak tasavvur etmiştir. Bu organikçi görüş,
devleti bireylerin özgür iradelerinin bir sonucu olarak görmemektedir. Temel varsayım, tüm
toplumsal politik bağların canlı bir bütüne dayandığıdır (Lemke, 2003: 25).
Aslında sorun tam da bu tanımla başlar, “politika zaten hayatla uğraşmıyor mu?” sorusu
akılları kurcalamaktadır. Tanımdaki bu istikrarsızlık hayat ile politika ilişkisinin istikrarsızlığı
olarak görülebilir. Hayat sadece politikanın nesnesi değildir ve politik karar alma süreçlerinin
1
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dışında bırakılamaz. Biyopolitika, egemen iradenin ifadesi değil, demografik anlamda
hayat süreçlerini ve yönetmeyi amaçlamaktadır (Lemke, 2003: 19). Böyle düşünüldüğünde
biyopolitika kavramı, istatistik, demografi ve biyoloji gibi alanlarla etkileşim halindedir.
Etkileşim içinde olduğu disiplinler düşünüldüğünde, yaşama dair süreçleri nüfus düzeyinde
çözümlemeyi, cezalandırmayı, dışlamayı, normalleştirmeyi, disipline etmeyi sağlamakta ve
toplulukları ve bireyi “yönetmeye” uygun hale getirmektedir. Foucault bu noktada canlıların
yönetimine vurgu yapar ve doğanın yönetimsel pratiklerin uygulandığı bir sahadan çok bu
pratiklerle iç içe olduğunu ve sürekli bağlantısının olduğunu vurgulamaktadır (Yalçınkaya, 2005:
33). Agamben’e göre, egemen iktidarın inşasının biyopolitik bir bedenin üretimini ve böylece
hukukun kurumsallaştırarak “çıplak hayat”ın sergilenmesine ayrılmaz biçimde bağlanması
gerektiğini iddia etmektedir. Biyopolitika, her şeyden önce hayat ile ölüm arasındaki ayrımın
sınır bölgesidir. Bu ayrımın, yurttaşın iradesinin iktidarın karar alma gücünden aşağı kalır yanı
yoktur.
Bu bakımdan biyopolitika, politikanın yeni ve ikinci bir alanı değil aksine politikanın
tam merkezinde yer almaktadır (Lemke, 2003: 50). Biyopolitikanın anlamı bir taraftan politika
ile hayatın, kültür ile doğanın, ahlakın alanı ile yasal eylemin arasındaki farkı görünür kılma
özelliğinde yatmaktadır. Hayat politikanın nesnesi olduğunda, bunun politik eylemin temelleri
ve amaçları bakımından sonuçları olmaktadır. Politikanın bu değişimini net bir şekilde gören ve
ortaya koyan Foucault dışında kimse olmamıştır.

2. MİCHEL FOUCAULT’NUN BİYOPOLİTİKA TANIMI
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Fransız düşünür Michel Foucault, 1974 yıllında biyopolitika kavramını kullanmış ve
iktidarın uygulanmasının özel bir biçimine vurgu yapmıştır. Foucault’a göre biyopolitika,
politikanın genişlemesinden ziyade politik egemenliğin yeniden formüle edilmesi ve
politikanın özünün de Foucault’nun iktidar çözümlemesinde “iktidar kimin elinde” veya “iktidar
sahiplerinin niyeti ne” gibi sorular anlamsızdır. Çünkü onun için asıl sorun, iktidarın nasıl
uygulandığı ve bu uygulamaların sonuçlarına bağlı olarak öznelerin oluşum ve oluşturulma
süreçlerini çözümlemektir (Sarup, 1995: 92). Çünkü modern dönemlerde iktidar, yaşamın tüm
boyutlarına nüfuz etmiş, özgürlük alanları daraltılmış ve kurumsal yollarla ahlakileşmelerin
ürünü özneler ortaya çıkmaya başlamıştır. Foucault iktidar kavramını açıklarken bilgi ve iktidar
arasındaki ilişkiye vurgu yapar ve bu ilişkiye dayalı yaygın görüşü ters yüz eder. Foucault bilginin
başkaları üzerine abanan bir iktidar olduğunu, buna bağlı olarak da başkalarını tanımladığını
öne sürmektedir. Ona göre bilgi, özgürleşmenin önünü keserek gözetlemeye, düzene
sokmaya, disipline etmeye yönelik bir kip halini almaktadır (Sarup, 2004: 101). Foucault’nun
tanımladığı iktidar, modernite ile ortaya çıkan, söylemlerin ve bu söylemlerin ürünü olarak,
insanın toplumsal yaşamını düzenleyen kurumların (hastane, hapishane, okul, bakım evleri
vb.) oluşturduğu bir iktidardır (Foucault, 2003: 54). Foucault, modernitenin gerçekleştirdiği
eski ile yeni arasındaki radikal kopuşun ve bireyi özgürleştirme adına ortaya attığı büyük
söylemlerin aslında toplumu daha da geriye taşıdığını düşünmektedir. Birey bu dönemle
birlikte daha güçlü bir iktidarın egemenliği altına girmiştir. Modern bireyi yaratan modernite,
onun egemenliğini elinde tutan yeni iktidarı da yaratmıştır (Foucault, 2003: 61). Birey ancak,
iktidarın varlığını tehdit etmeyecek oranda özgür, iktidar da düzenin devamını sağlayacak
oranda güçlü olmalıdır. Bunu sağlamak da iktidara düşmektedir. “İktidar kendini bastırmakla,
gerçeğe sınır çekmekle, bir söylemin ifade edilişini engellemekle sınırlamaz: İktidar bedeni
çalıştırır, davranışa nüfuz eder, arzu ve zevkle iç içe girer, işte onu bu çalışma içinde suçüstü
yakalamak gerekir; yapılması gereken şey bu analizdir, bu da güç bir şeydir (Foucault, 2003:
49).” Yani iktidarın birey hakimiyeti ne kadar karmaşık ise, iktidarı çözümlemek de bir o kadar
zordur. Foucault, bireyi çevreleyen tek bir iktidar olmadığını ileri sürmektedir. Herkes tarafından
bilinen, toplum üzerinde siyasal iktidarın uygulayıcısı devlet dışında pek çok iktidarın olduğunu
savunmaktadır (Foucault, 2011: 174). Foucault’nun iktidar kavramı bir güç ilişkileri çokluğudur
ve devlet sadece iktidarın görünen kısmı -işlerliğini sağlayan- önemli bir öğesidir. Modern
toplum iktidarın yaratmış olduğu disiplin toplumudur. Ancak bu disiplin zora dayalı ve yıkıcı
bir disiplin değildir Foucault iktidarın, disiplini keşfederek toplumu en ufak ayrıntısına kadar
denetleyip, yönlendirebildiğini belirtmiştir. Bu yönlendirme bir süre sonra gönüllü olarak
benimseme ve hareket etme olarak şekil değiştirmiştir. Foucault, iktidarın toplumsal yaşamı
baskı altına almaktan çok, şekil vermeyi, yönlendirmeyi amaçladığını belirtmektedir. Bu
biçimde gerçekleşen iktidar, bireyleri yok etmek yerine canlı tutup, üretkenliğinin devamını
sağlamış olmaktadır. Bunun için iktidarın yapması gereken şey ise bireylerin bedenine hakim
olmaktır (Foucault, 2011: 191). Focault’ya göre biyoiktidar burjuva toplumunun büyük
buluşlarından biridir ve kapitalizmin gelişmesinde vazgeçilmez bir unsur olmuştur; çünkü
kapitalizm bedenin üretim sürecinde denetimli bir şekilde girmesini ve nüfusun ekonomik
süreçlere uygun kılınmasını gerektirir. Kapitalist üretim biçimi bedenin sahip olduğu güçlerin
emek gücüne dönüşmesi ve uysal kılınması gerekmektedir (Foucault, 2011: 102). Foucault

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

bunu biyoiktidar olarak adlandırır ve biyoiktidar bedenler üzerinde kurulan iktidar demektir.
Biyoiktidar sisteminin oluşup yaygınlaşmasıyla birlikte bütün yaşam alanları, iktidar alanının
içine girmiştir. Bu tür iktidar ile gerçekleştirilen şey, toplumsal düzenin sağlanması adına
bedenlerin kullanılması ve disipline edilmesidir. Bu sayede bireyler, iktidar tarafından tek tek
yapılandırılmış, her bir beden iktidar tarafından kullanılabilir hale gelmiştir (Foucault, 2011:
158). Bu açıklamalar çerçevesinde günümüz insanının tasarlanan bir makine gibi, girdi ve çıktı
hesabı yapılabilmesi oranında bir araç olarak değer kazanmış olduğu anlaşılmıştır. Bu sayede
toplum da disiplin altına alınmış olur. İktidarın bireyin bedenine bu şekilde hükmetmesi
biyoiktidarın en temel yaşam kaynağıdır (Foucault, 2003: 89).
Foucault’a göre egemen iktidar, “hayat ve ölüm üzerinde hakka” ilkel bir düşünceyle
sahip olmasına karşın, işleyen iktidarın uç noktasını simgelemektedir. Tasarruf, iktidarın
boyun eğdirme, gözetleme şeklinde işleyen birer parçası hainle gelme eğilimindedir.
Foucault için birey, iktidarın hem üretildiği hem de uygulama alanı bulduğu yer olarak
nitelendirir. Bu nedenle birey olgusu, ister istemez Foucault’u iktidar olgusunu çözümlemeye
götürmüş ve onun çalışmalarının temelini oluşturmuştur (Foucault, 2011: 72). Birey ve iktidar
olgularının bu iç içe oluş durumu, birey olgusundan bahsederken iktidar kavramına, iktidar
kavramından bahsederken birey olgusuna bahsetmek doğru olacaktır. Birey, artık bedeniyle
vardır ve değerlidir. Çünkü Foucault’nun da belirttiği gibi, iktidar bireyin bedeni üzerinde
kurulmaktadır. “Kesin olan şey, iktidar ağlarının günümüzde sağlıktan ve bedenden geçiyor
olmasıdır. Eskiden, bu ‘ruh’dan geçiyordu. Şimdi de bedenden… (Foucault, 2003: 134).”
Bireyin iktidar açısından değeri onun bedenine olan ihtiyacının bir sonucudur. Birey olgusu
Foucault’nun iktidar çözümlemesinin temelini oluşturmaktadır. Foucault’ da birey, hem iktidar
tarafından kurgulanan hem de iktidarın üzerine kurulduğu bir ‘şey’dir (Foucault, 2011: 144).
Foucault, günümüz modern bireyinin nasıl kurgulanıp nesneleştirildiği düşüncesi üzerinde
yoğunlaşmıştır. O modern bireyin, modernleşme sonrası ortaya çıkan iktidarın baskısı altında
şekillenen ve nesneleştirilen bir varlık olduğunu düşünmektedir. Modern iktidarın bireyi
nesneleştirirken kullandığı araçlar ise, bireyi çevreleyen üç güç olarak nitelendirilen: ekonomi,
bilim ve siyasettir (Foucault, 2011: 284). Ekonomi, tabi olarak insan ihtiyaçlarıyla paralel bir
şekilde, toplumsal yaşamda yer almıştır. Ancak bireyi ve onu içinde yaşadığı doğal ortamı hiçbir
dönemde bu kadar kullanır deyim yerindeyse sömürür hale gelmemiştir. Bilimin ışığı bile, etrafı
cehaletin karanlığıyla kaplanmadıkça parlayamaz gibi görünüyor. Tüm icatlar ve ilerlemeler,
sonuçta sanki maddi güçlere zihinsel bir güç bağışlayıp insan hayatını maddi bir güce
çevirmektedir (Berman, 2006: 33). Disiplinci teknoloji ile güvenlik teknolojisi amaçları, araçları
ve kurumsal konumlandırılmalarına göre birbirinden ayrılmaktadır. Disiplin ordu, hapishaneler
ve okullar için geliştirilirken, devlet nüfusun düzenlenmesinde merkeze almıştır. Birey ve kitle
iki ayrı tür değildir, insanı hem bireysel beden hem de tür olarak aynı anda denetim altına
almayı amaçlayan küresel politik teknolojinin iki ayrı yüzüdür (Foucault, 2003: 242). Bedenin
disiplin altına alınması ve nüfusun düzenlenmesi, hayat hakkı, beden, sağlık, cinsellik gibi temel
konuları politik mücadele konusu yapmaktadır. Kontrol toplumunda iktidar için uygun olan
toplumsal kabul ve dışlama tutumları daha çok öznelliklerde içselleşmiştir. M. Foucault’ya göre,
kontrol toplumlarında disiplin, yukarıdan yapılacakları buyuran bir dış ses değil, irademizden
ayrılması imkânsız, öznelliğimize içsel ve ondan ayrı düşünülemez bir iç zorlamadır (Revel,
2005: 112).
Beden, kendisi için veya yaşadığı toplum için sürekli bir mücadele, bir kontrol ve direnme
konumunda yerini alır. Buna karşı bilgi-iktidar ise yaşam boyutu çerçevesinde durmaktadır.
Amaç bedenin üretim için düzenlenmesi ve modern beden, iktidar ilişkilerinin odak noktası
haline getirilmektedir. Bu açıdan baktığımızda bedenin yönetilmesi, aynı zamanda toplumun
da yönetilmesinin temelini oluşturmakta, bununla iktidar ve beden ilişkisi daha da önem
kazanmaktadır (Revel, 2005: 115). Çünkü modern dönem olarak nitelendirilen güncel yaşamda
iktidar, insanların bedenlerini şekillendirip kontrol ederek, onların davranışlarının, ahlaki yaşam
ve eylemlerinin içine sızarak yaşamına hakim olmak ister. Böylece kendine bir yaşam alanı
açıp, kendi devamlılığını sağlamak istemektedir. Foucault’nun analizine göre, “İktidar, beden
politikası aracılığıyla yayılmakta, devlette tekelleşmiş ve merkezileşmiş olarak bulunmamakta
ve bu merkezden dışarı yayılmamaktadır.” Ki iktidarın bireyler üzerinden en çok hakim olduğu
kurumların başında cezaevleri gelmektedir. Modern olan dönemde bilgi-iktidar ilişkisi
temelinde ele alınmaktadır. İktidar, cezaevinde bulunan bir beden hakkında her türlü bilgiye
sahiptir. Beden yaşamı üzerine odaklanan iktidar böylece beden ve yaşamını belirlemektedir.
Böylesi bir durumda yeniden biçimlendirmede bedenleri birbirinden ayırarak o bedeni ve
düşünceyi nesneleştirme çabasındadır (Akay, 2000: 112).
Her beden tutsak olsun ya da olamasın onun için üretim aracıdır. Çünkü iktidar
bedenle başlayıp bedenle bitmektedir. Beden ise ölüm ile yaşam arasını temsil etmektedir.
Yaratılmak istenen, mekanik bir beden anlayışıdır ve beden üreten bir makine değerindedir.
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Toplumun her zerresinde yaratılmak istenen bu bireyleşme-makineleşmedir. Kişi, özerk olma
durumunu ancak iktidara tabi olmakla yaşar ve bu tabilik bir bağımlılığı ima etmektedir.
Foucault’ya göre bu özneleşme süreci esas olarak beden yoluyla meydana gelmektedir (Revel,
2005: 119). Foucault’un biyopolitika anlayışı beden bütünlüğü kavramına bağlı kalmaktadır.
Biçimlendirmek ve bölümlemek için bedene yönelen disiplinci tekniklere ilişkin incelemesi
kapalı ve sınırlı bir beden anlayışına dayanmaktadır.
Foucault’nun kavramlaştırması ile biyo-iktidar, iktidar olanın gücünü, yok edebilme,
cezalandırabilme gibi yetilerden değil, tam tersine hayatın yönetilmesi, idamesi, uzatılması gibi
etkinliklerden almasıdır. Biyo-iktidarın yeni bir siyasi rejim haline gelmesi, 18. yüzyılda nüfusun,
tıpkı bir kişi gibi, hem siyasi hem de biyolojik olarak yönetilmesi gereken bir mesele haline
gelmesi ile vuku bulmaktadır (Revel, 2005: 123). Foucault’nun anlattığı bu biçimi ile biyo-iktidar
bireyleri değil, bedenleri yöneterek işleyen bir sistemdir. En ileri hali, hayatın kendisine biçim
vermek suretiyle onun her alanına nüfuz edip onu böylece yönetmektir. Hardt ve Negribiyoiktidarı yorumlarken, Foucault’ya daha önce pek çok kez getirilmiş bir eleştiriyi yinelerler;
teorisindeki eksik olan özne sorununu. Yani hayatın böylece kontrol edilmesi ile iktidarda duran
kimdir? Hardt ve Negri’ye göre işleyiş olarak biyo-iktidar tıpkı Foucault’nun anlattığı gibidir.
Ancak Foucault’nun atladığı şey, biyo-iktidarın aslında bir öznesinin olduğudur. Kayıp olduğu
öne sürülen özne, sermayenin ta kendisidir. Biyo-iktidar, özellikle 1970’lerden sonra sosyal ve
ekonomik sistemin işleyişine baktığımızda çok net olarak gözlemlenebilir. 1960’ların sonunda
sömürgeciliğin sona ermesini takiben ortaya çıkan farklı devrimci örgütlenmelerin uzun vadede
yarattığı tehlikeleri gören sermaye, bundan sonra emeği o güne kadar kullana geldiği biçimde
kullanmaya devam edemeyeceğinin farkına varır (Revel, 2005: 132). Sermayenin emeğe var
olan biçimi ile yani çeşitli milletlerden işçi sınıfının üyelerinin bedenlerinde taşıdıkları bir değer
yaratma biçimi olarak bağımlılığı, ileride hallolamayacak sorunların habercisidir. Artık yapılması
gereken, emeğin üzerinde hâlihazır biçimiyle, yani işçilerin sabah fabrikaya gidip akşam eve
döndükleri haliyle, tahakküm kurmak değil, daha üretime girmeden denetimden geçmiş
emek güçleri üretmektir. Foucault’nun bahsettiği; hayatın kendisine yatırım yapılması, hayatın
kendisinin tahakküm altına alınması olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.
1. Biyopolitik mekanizmaların 17. ve 18. Yüzyıllardaki gelişimini Foucault kopuş olarak
değerlendirirken Agamben egemen iktidar ile biyopolitika arasındaki mantıksal ilişkinin
üzerinde durmaktadır. Agamben’e göre egemen iktidarın oluşumu biyopolitik bir bedenin
oluşturulmasını varsaymaktadır (Lemke, 2003: 78). Foucault’nun düşüncesinin tersine
egemenliğin mantğını bulduğu temellerin ait olduğu biyopolitik mekanizmaların sürekliliği
üzerinden ilerlemektedir. İtalyan düşünür Agamben, egemen iktidar ile biyopolitika arasındaki
rasyonel bağlantıya vurgu yapmaktadır. Başka bir deyişle, biyopolitika iktidarın egemen
pratiğinin özünü şekillendirmektedir. Ona göre egemen iktidarın oluşumu biyopolitik bir
bedenin oluşturulmasını varsaymaktadır. Politik olana dair ikili ilişki çıplak hayat ile politik
varlık arasındaki ayrımdır. Yani doğal varlık ile bireyin hukuki varlığı arasındaki ayrımdır (Lemke,
2003: 79). “Kutsal İnsan” adlı eserinde, politik-hukuki toplum tarafından aforoz edildiğinden ve
statüsü fiziksel varlığına indirgendiğinden öldürenin cezadan muaf olduğu kişidir. Çıplak hayat
ise politik olandan en uzakta olma sınırı olarak tasvir edilmiştir ve egemenin kararının nesnesi
olan insan varlığının ölümünü ya da yaşamasını düzenlediğinden politik bedenin temeli
olduğunu kanıtlamıştır. Agamben’in eserinde egemen güç, çıplak hayatı üretip tahakküm
altına almaktadır. Biyopolitik bir bedenin üretimi egemen iktidarın asli etkinliğidir (Agamben,
2008: 40).

3. BİYOPOLİTİK YAŞAM ALANI

Tahakkümcü ve kontrolcü düzenlerde iktidar bireyi her alanda denetim altında tutmak
istemektedir. Sosyal hayatını, mahremini kısacası bireyin olduğu her yerde olmak istemektedir.
Bedenlerin kontrol altında tutulması ise son derece önem taşımakta ve iktidarı beslemektedir.
Bedenlerin biçimlen(diril)mesinin iktidara sağladığı olanaklarla bedenin yumuşak ve işlenebilir
bir nesne olarak algılanmasını söz konusu hale getirmiştir.
Tıbbın, tarihsel misyonuna da uygun davranarak iktidarın herkesi izleyen ve kayıt altına
alan “büyük gözü” haline evrildiğini rahatlıkla iddia edilebiliriz. Ancak bu yeni “bigbrother”ın
eskisinden farkı yalnızca engelleyici ve dışsal olmamasıdır. Aksine medikal paradigmanın
ürettiği sağlıklı yaşam bilgisi temelinde şekillenen uygarlık, bireylerin ve toplumların sağlığı
için, her bir kişinin gönüllü olarak onayladığı ve içselleştirdiği biçimde onların nasıl sağlıklı
kalabileceklerini denetlemekte ve hastalıklarını -ve elbette kendilerini- yine onların rızasını
almış biçimde kontrol etmektedir.2
Bugün ölen birisi aslında ölmemiştir. En azından potansiyel olarak yaşamaya devam
etmektedir. Açık şekilde ifade etmek gerekirse, bir insanın vücudunun belli bölümleri,
organları nakil vasıtasıyla başka insanların bedenlerinde yaşamaya devam edebilmektedir.
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Bir kişinin ölümü başka bir insanın hayatta kalması anlama taşıyabilir. Ölüm, artık parçalara
ayrılmış hale gelmiştir. “Beyin ölümü” kavramı ve yeniden canlandırma teknolojilerinin
gelişmesi bunu olanak sağlamıştır. Egemen güç ölüm-yaşam meselelerinde karar veren otorite
olarak görülemez. Daha çok insan hayatının ne zaman başlayıp ne zaman sonra erdiğini
tanımlamaktadır. Ölüm politikası biyopolitikanın önemli parçalarındandır. Bedenin, iktidar ve
direnişin mücadele alanı olduğuna dair bilincin yaygınlaşmasında feminist hareket çok önemli
bir rol oynamıştır. Feministler, kadın bedeninin, ataerkil toplumun baskılarının yoğunlaştığı
alan olduğunu vurgulamışlardı. Kadın bedeni, yalnızca bir biyolojik varlık olarak değil; bütün bir
semboller ve söylemler kalabalığı ile tutsak edilmiş, kadının kendisine ait olmaktan çıkartılmıştı.
“Benim bedenim, benim kararım” sloganı ve 60’lı yıllarda yükselen cinsel devrim ile beden hiç
olmadığı kadar politikanın gündemine taşındı.3 Bireylerin bedenleri üzerindeki iktidarın deyim
yerindeyse “kullanım hakkı” bedenlerin sürekli dönüştürülmesi konusunda “Organsız Beden”
kavramı önem kazanmaktadır. Yüzyılın önemli felsefecilerinden Deleuze ve Guattari’ye ait,
Antonin Artaud’un ortaya attığı “Organsız Bedenler” kavramına Deleuze ve Guattari çok değişik
anlamlar vererek, ilginç yorumlar yükleyerek, derinlik kazandırarak eserlerinde kullanılmaktadır.
Deleuze’e göre organsız beden “eklemlenmemiş, parçalanmış ve yersiz yurtsuzlaşmış yeniden
inşa edilmeye muktedir bir beden” olarak tanımlamaktadır (Bogue, 2002: 122-123). Bu organik
bir beden değil, hastalıklı bir bedendir ve sürekli yıkılma ve yeniden oluşum döngüsü içindedir.
Beden organlarından bıktığında veya onları kaybettiğinde “organsız beden” oluşum yolundadır.
“Organsız Beden organizmanın yerini almıştır” diye bir temel konumlama da yapmaktadır
(Bogue, 2002: 124-125).

MODERN İKTİDARIN
BİREYİ DÖNÜŞTÜRMESİ
“BİYOPOLİTİKA”

SONUÇ

Adaletsiz gelir dağılımı, yoksulluk, işsizlik, terör, dünya savaşları, savaşların evrime
uğramış haliyle gerçekleşen soğuk savaşlar vb. toplumsal problemler, tüm bunların yönetim ve
denetimini elinde tutan bir iktidarın varlığını zorunlu kılmaktadır.
Bir iktidarın varlığı ve gücü ona tabi olan bireylerin varlığı ve o iktidarı meşru görme
durumlarıyla, gerçekleşmekte ve sağlamlaşmaktadır. Bu amaçla tek tipleştirilmiş, düşünen ve
eyleyen varlık olmaktan çıkarılmış bireylerin yaratılması, günümüz iktidarının ayakta kalmasının
en önemli unsuru olduğu söylenebilmektedir. Neo-liberal modernist uygarlıkta iktidar, insanı
hem var eder ama hem de onu bastırır, köleleştirir ve bir makinenin küçük bir dişlisine çevirir.
Dahası bu neo-liberal modernist uygarlıkta iktidar her bir yerdedir. Ancak bu her yerde olma
hali her yere muktedir olduğu için değil, her yerde aynı biçimde yeniden üretildiği için böyledir.
Ve o nedenle kırılgandır. Çünkü eğer bir yerlerde -derste, sırada, okulda, hastanede, pastanede,
postanede, kerhanede, sanayide, madende, gökdelende- eğer uygarlık aynı biçimde yeniden
üretilemezse uygarlık o alanda çöker. İnsanin hem bireysel, hem de toplumsal ilişkileri içinde
özgürleşmesi ne yapması gerekir sorusunun yanıtını bulmak kolay değil. İnsanın bağlı olduğu
diğer insanlar ve ilişkileri özgürleştirmek için önce kendini özgürleştirmesi gerekir; ama kendini
özgürleştirmesi için de ilişkide olduklarını özgürleştirmesi gerekmektedir
Modern toplumda sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olmak bir ahlaki norm olarak kendisini
dayatır. (Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü buna örnektir) Söz konusu iktidar, belli bir
merkezde toplanmış bir iktidar da değildir. Bu normu her gün konuşma ve davranışlarımız ile
yeniden inşa eder ve dolaşıma sokarız.
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ABSTRACT

Across the world, there are many areas which are full of conflicts. These conflicts could be
solved with powerful regional organizations, such as the Shanghai Cooperation Organization
(SCO). In this study, the SCO, its tasks, and goals will be explored in detail. After that, the stability
of Asia and Central Asia will be described. Finally, the main purpose of this study is to examine
the contributions of the SCO for the stability of Asia. The SCO is crucial for the stability of the
region, because regionalism is only possible with regional organizations.
KeyWords: Stability, stability in Asia, regional security, regional organizations, Shanghai
Cooperation Organization.

1. INTRODUCTION

Across the world, there are many areas which are full of conflicts. These conflicts could be
solved with powerful regional organization, such as the Shanghai Cooperation Organization
(SCO). After the collapse of Soviet Union, there was a power gap in Asia. In the post-soviet
period, the USA wanted to fill the power gap in Asia and Central Asia. For a while, the USA
controlled the region by pretending that their invasion of Afghanistan was to fight terrorism.
Initially, Russia allowed the USA to struggle with terrorism but then the USA (US) tried to control
the whole region, which displeased Russia and China. After this, Russia and China activated the
SCO to keep the US away from that region. By cooperating with Central Asian countries, Russia
and China operated the SCO to reach their goals. The SCO is also very important because it has
helped to improve the stability of Central Asia and Asia. With the SCO, regionalism is used by
the countries in that area. Each country aims to solve its own problems and to provide its own
security through the SCO.
In this study, the SCO, its tasks, and goals will be explored in detail. After that, the stability
of the Asia and Central Asia will be described. Finally, the main purpose of this study is to
examine the contributions of the SCO for the stability of Asia. The research question of this
study is “Does the Shanghai Cooperation Organization significantly contribute to stability in
Asia? Assess its major strengths and weaknesses”.
The SCO is crucial for the stability of the region, because regionalism is only possible with
regional organizations. It is also crucial to improve the economy, politics, security and stability
by cooperating in an organization.

2. SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION

The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is the most important alternative
constitution against USA, which became the only global power in the world, after the collapse
of Soviet Union (Yener: p.72, 2013). In a ‘one polar’ world, economic and political concerns
forced China and Russia to cooperate against USA (Yener: p.72, 2013).
Initially, the SCO was founded to solve the border disagreement and to build border
security between Russia, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and China as the Shanghai Five in
1996 (Can: p.356, 2012). In the first announcement of the Shanghai Five, it was declared that
the SCO is about equality and strategic cooperation (Ozdasli: p.109, 2012). In 2001, the SCO
was founded as an organization between the governments of Russia, Kazakhstan, Tajikistan,
Kyrgyzstan, China, and additionally Uzbekistan in Shanghai (Can: p.356, 2012). The region
controlled by the members of the SCO constitutes around 60% of Eurasia, and the population
of the SCO’s members is about 1.45 billion (Can: p.356, 2012). The SCO was started to enrich the
relationship among states, in order to present a new global vision for reciprocal security and
trust based principles, cooperation and disarmament (Al-Qahtani: p. 129, 2006).
The SCO is a result of the negotiation between Russia and China, which has been ongoing,
since 1980 to solve their border problem (Ozdasli: p.109, 2012). While, during the Cold War, the
atmosphere was becoming warmer, dialogue was increased to solve the problem between
China and Russia (Ozdasli: p.109, 2012). With the nature of the Shanghai Five, the SCO is not
only interested in border security and disarmament, it also focuses on political, diplomatic,
economic, and trade base topics by expanding its goals (Yener: p.73, 2013).
1
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While the SCO was being founded, Kazakhstan was suspicious about Uzbekistan’s
membership for SCO because of the regional competition with them. However, Russia and
China were insistent about both their memberships, emphasizing that each country had to
accept the other (Telatar: p.165, 2005). In the first summit of SCO, Vladimir Putin and Jiang
Zemin (the president of China at the time) held that Russia and China should improve their
relations, that the regional security and stability must be ensured, and then the SCO should
serve to develop a multi- polar world (Colakoglu: p.182, 2004).
In June 2002, the leaders of the member states met to sign the constitution in St. Petersburg
(Ozdasli: p.114, 2012). According to this charter, one of the main goals and tasks of the SCO
is firstly related to strengthening the collective trust, and the relationship between members
(Charter of SCO, 2002). Secondly, it aims “to consolidate multidisciplinary cooperation in the
maintenance and strengthening of peace, security and stability in the region and promotion
of a new democratic, fair and rational political and economic international order” (Charter of
SCO, 2002). Next, SCO aims to collectively deactivate “terrorism, separatism, and extremism in
all their manifestations” (Charter of SCO, 2002). Furthermore, the SCO aims to prevent illegal
narcotics, arms smuggling, illegal immigration, and any kind of international criminal activities
(Charter of SCO, 2002). Moreover, the SCO has aims to promote effective regional collaboration
“in such spheres as politics, trade and economy, defense, law enforcement, environment
protection, culture, science and technology, education, energy, transport, credit and finance,
and also other spheres of common interest” (Charter of SCO, 2002). As well as this, the SCO
intends to “facilitate comprehensive and balanced economic growth, social and cultural
development in the region through joint action on the basis of equal partnership for the
purpose of a steady increase of living standards of the peoples of the member States” (Charter
of SCO, 2002). Additionally, the SCO aims to integrate its members into the global economy,
to protect human rights, to improve its members’ relationships with international actors and
other countries, and to develop a peaceful atmosphere to solve global problems that have
arisen in the 21st century (Charter of SCO, 2002).
The SCO has a strong structure, consisting of: “The Council of Heads of State, The Council
of Heads of Government (Prime Ministers), The Council of Ministers of Foreign Affairs, Meetings
of Heads of Ministries and/or Agencies, The Council of National Coordinators, The Regional
Counter-terrorist Structure, and Secretariat” (Charter of SCO, 2002).

CONTRIBUTIONS OF THE
SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION TO THE
STABILITY IN ASIA

3. STABILITY IN ASIA

After 9/11 and the invasion of Afghanistan, the stability in Asia, especially Central Asia,
significantly altered. As well as this, the corruption of Soviet Union had a large impact on the
stability and balance of the region. In the post-Soviet period, Russia headed the founding
of new regional organizations, such as the Common Wealth of Independent States and the
Shanghai Five (now the Shanghai Cooperation Organization), in order to stabilize the region
vis-à-vis the cooperation of the regional powers and states. According to Allison, the stability
is related to strong regional relationships among the states in Central Asia (Allison: p.283,
2004). When the US invaded Afghanistan, the geopolitical dynamics of Central Asia changed
(Akbarzadeh: p.689, 2004). However, Akbarzadeh claims that, “In the short term, it appears to
have contributed to regional stability and dealt a blow to local forces of Islamic insurgency
and deprived them of a safe haven in Afghanistan” (Akbarzadeh: p.689, 2004). This event made
the region less stable in the long term (Akbarzadeh: p.689, 2004), since the US intervention
of Afghanistan heightened regional tension and instability in the region (Akbarzadeh:
p.689, 2004). Russia and China are unhappy about the impacts that US’s actions have had
on the region’s stability, and are worried about any further activities of the US in the region
(Akbarzadeh: p.700, 2004). According to Yom, “Sino-Russian interests and their vision of the
region’s political future have been severely shaken by the new US military and diplomatic
initiatives in Central Asia” (Yom, 2002). In opposition to US activities in Central Asia, China,
Russia and others act in unison with the SCO movements to stabilize the region (Akbarzadeh:
p.701, 2004). To prevent terrorist activities, the SCO executed its first military actions in 2003
(Agence France Presse, 2003) to help stabilize the region; this was started by China, despite the
presence of US forces in the region (Akbarzadeh: p.701, 2004). The stability of the region could
be improved with regional cooperation, hence China thinks that Iran, an enemy of the US, and
India should be accepted into the SCO as new members to stabilize the region (Akbarzadeh:
p.701, 2004).
After the collapse of Soviet Union, the then leaders of Turkmenistan, Kazakhstan and
Kyrgyzstan were still in the government until 2005 (Katz: p.157, 2006). According to Katz, “the
seeming stability of authoritarian rule in Central Asia was shattered in the spring of 2005 by
the ‘Tulip Revolution’, which not only overthrew Kyrgyzstan’s Askar Akaev, but also brought to
power leaders who advocate democratization” (Katz: p.157, 2006). Although it could be argued
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that the stability of Central Asia after the Soviet period was not much changed until 2005,
because of the revolutions, the governments have changed and thus stability was affected.
Katz mentions that:
“The success of the Rose, Orange, and Tulip revolutions in sweeping away ex-communist
authoritarian regimes has raised the prospect that this might occur in more or even all other
former Soviet republics, including the Central Asian ones. The success of democratic revolutions
in toppling seemingly well-entrenched authoritarian regimes elsewhere in the developing
world only reinforces the sense that this process could spread from Kyrgyzstan to the other
“stans.” Many authoritarian regimes, though, have proven to be highly durable-including, until
now, those in Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, and Tajikistan.” (Katz: p.158, 2006)
With the revolutions, the stability in these countries was altered, and other countries
were also affected as a result. After the post-Soviet period, the regional stability started to
change with these revolutions, and there were impacts to destabilize authoritarian states with
these democratic revolutions (Katz: p.158, 2006). According to Jain, “While the power parity
thesis in defense of peace and stability inexorably appears to be no longer valid today since
the balance of power is tilted only on one side after the collapse of the bipolar politics” (Jain:
p.49, 2007). After the collapse of Soviet Union, the world order changed according to the US’s
advantage, and thus the stability of Asia was affected because Russia could not control the
region easily. This gave the US the opportunity to intervene in Afghanistan because the US is
aiming to stop an extremist religious organization (Jain: p.49, 2007). When religious extremism
in Central Asia started, Russia was willing to allow the US to block terrorism because this
religious extremism is “a potential threat to the peace, security and stability of Central Asia”
(Jain: p.55, 2007). Furthermore, Kyrgyzstan also helped the US in its global ‘war against terror’
(Kapur et al., 2002). From this it can be deduced that the stability of the region changed after
the Soviet Union period, with the US aiming involve itself in Central Asian policy by influencing
the stability of the region and intervening in the region’s problems. However, China and Russia
aimed to prevent the US by activating the SCO to stabilize the region. Originally, they not only
cooperated in the SCO but also collaborated with each other economically and politically in
the post-Cold War period in 2000 against the US’s hegemonic power in the region (Tang: p.360361, 2000). However, according to Tang, in order to improve the post-Cold War partnership
between Russia and China, there were three external factors: “(1) the eastward expansion of
the North Atlantic Treaty Organization (NATO), (2) the strengthening of the U.S.-Japan security
alliance, and most important, (3) the sense of weakness felt by both Russia and China in a
unipolar world” (Tang: p.361, 2000). Although there were some concerns about a partnership
between China and, Russia, the latter believed that it could stabilize the region by cooperating
with the former against US power (Tang: p.361-362, 2000). Furthermore, some politicians in
Russia thought that arms trade with China could cause within their own country (Tang: p.362,
2000) and feared that China could be the biggest threat to security in Russia (Rumer: p.14-15,
1996). In addition, these politicians thought that Russia was being used by China until the latter
would be able to ally with the US, and subsequently and Russia would be alone against China
and US (Tang: p.362, 2000 and Miasnikov: p.232-233, 1994). As a result, before the SCO, China
and Russia partnered to stabilize the region economically and politically, particularly since
China is the third power for Russia to balance its own power against US. In the last decade, the
SCO and all its members have acted as a stabilizer in Asia.
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In the beginning of this chapter, China could be explained in the context of SCO. The
Xinjiang Uyghur Autonomous Region is very important for China because in here, the
underground resources are more valuable than in other parts of China, and one of the pipelines
coming from Kazakhstan will be in the Xinjiang route (Vural: p.81, 2006). China implements
determined policies to prevent Western intervention in the Xinjiang region because it secures
the northwest border of China. Due to this, the SCO is employed to perform these policies
(Vural: p.82, 2006). With the SCO, China could control Kazakhstan and Kyrgyzstan, which could
influence minorities in the Xinjiang region, which in turn increases China’s opportunity of
reaching the Central Asian energy sources thanks to the SCO (Bilgin: p.84, 2004 and Vural: p.82,
2006). From this, it could be deduced that the SCO is a tool for China to affect the region and
its stability.
Russia and China, as the leading powers in the region, built the block of Eurasia that covers
the land used by the US to perform “The Great Middle East Project” (Selamoglu: p.iv, 2007). The
SCO, which built the Eurasia block, focuses on political, economic, and military based issues to
strengthen the leadership of China and Russia (Selamoglu: p.iv, 2007). Russia particularly uses
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the energy policy to affect the stability of the region and the energy market of the world by
controlling the SCO (Selamoglu: p.iv, 2007). With the cooperation of China, Russia aims not only
to balance the power in the region against US power, but Russia could also stabilize the region
by preventing the intervention of other powers in the developments of the region (Selamoglu:
p.81, 2007).
Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan and the Kyrgyzstan’s government which took over
the portfolio of administration with colorful revolution, supported the declaration of the
SCO in 2005 to remove the US from central Asia. Therefore, it could be argued that the SCO
is an effective tool to influence the stability and policy of the region since it encourages
cooperation among Central Asian countries (Selamoglu: p.153, 2007). The Central Asian
countries act in unison with the SCO to protect themselves against the political consequences
of 9/11, because this, along with China and Russia, is the only power structure in the region
(Selamoglu: p.159, 2007). The SCO was struggling with the US and related issues to stabilize
the region, because after 9/11 there were many conflicts, and revolution thus the SCO is the
only hope for Central Asian countries to stabilize and secure themselves against global powers
and regional threats (Selamoglu: p.159-160, 2007). The SCO is the unifying power in the region
because the cooperation it encourages is advantageous to solving conflicts, and regionalism
is only possible with that kind of organization. According to Cohen, “politically, China regards
the SCO as a means of creating of a new Eurasian order to reduce U.S. military power and
limit democracy promotion abroad” (Cohen: p.54, 2006). On the other hand, China believes
that the SCO is improving its economy, since the stability of the region is conducive to this
development, hence “Beijing has placed a strong emphasis on exploration and development
of natural resources and increased economic cooperation” (Cohen: p.55, 2006).
According to Lukin, “the SCO, which is not anyone’s enemy, has become an association
aimed at finding positive solutions to specific problems in the interests of its member states”, so
the SCO aims to stabilize its members by solving their problems (Lukin: p.140-141, 2007). Lukin
claims that the SCO has three strengths in performing activities: “security and counterterrorism”,
“economy”, and “science and culture” (Lukin, 2007). Firstly, “cooperation in the security field,
above all in the struggle against international terrorism, has been the main area of the SCO’s
activities since its establishment” (Lukin: p.142, 2007). Secondly, the SCO emphasizes the
“economic cooperation issues” over other topics within the organization because it aims for
its members to realize economic integration (Lukin: p.143, 2007). Thirdly, to consider science,
education, culture, and public health, the SCO executes activities to improve these areas for
their member states (Lukin: p.147-148, 2007). However, “the SCO’s biggest achievement to date
is its success in creating a stable institutional foundation despite the challenges brought about
by the rapid and sudden changes in the international security environment” (Huasheng: p.105106, 2006). The SCO has a concept of “Shanghai Spirit” to enhance security, “interstate relation
and regional cooperation” (Huasheng: p.107, 2006).
Nevertheless, the SCO has created some harmful concepts that have affected
democratization in the region. According to Ambrosio, “the SCO has sought to delegitimize
anti-regime activities and democracy promotion through the use of key phrases such as
‘stability’ and ‘diversity’”, and furthermore “the norms and values of the SCO are based upon
preserving the non-democratic status quo in the region against domestic opponents and
external critics.” (Ambrosio: p.1341, 2008).
Although the SCO has attained various accomplishments, it also has its weaknesses. Firstly,
the members of the SCO demand too much from the organization, but the organization itself
does not have the resources to fulfill these demands (Huasheng: p.111, 2006). According to
Huasheng, “the SCO is not an alliance, nor is it a supranational organization” and the members
of the SCO do not have the similar national and international policy, hence there is no reason
to “cede authority to the SCO” (Huasheng: p.111, 2006). The SCO’s structure is problematic
in terms of implementing and carrying out the collective decisions of the members’ request
because of SCO’s capacity (Huasheng: p.111, 2006). Furthermore, Central Asian countries
are not developed economically. Only Russia and China have the financial and economic
resources to support the SCO, that’s why the organization has a limited budget, which makes
it difficult to reach its goals and perform its tasks (Huasheng: p.112, 2006). Also, although
the SCO has outlined 127 topics to cooperate on, there is no agreement about the types of
implementations, and most of these are still not yet in their operational stage. Due to this, the
credibility of the SCO has decreased (Huasheng: p.112, 2006).
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CONCLUSION

The Shanghai Cooperation Organization was founded by China and Russia to reach their
goals in the regional and international area. They are the most powerful members of the SCO
and are the regional actors. After 9/11, with invasion of Afghanistan, the SCO has tried to
protect the region against US intervention, particularly because Russia did not approve the
US’s activities in the region. However, the US did not control the region for very long. With the
SCO, the countries in Central Asia and Russia struggled against the US to keep it away from the
region, due to their military occupation in that area. The US’s presence destabilized Central
Asia, but most of the countries here would prefer to attain their security without any threat.
For that reason, in the beginning of the US-led intervention, the countries in Central Asian
and Russia have allowed the US to provide these countries with security by fighting against
terrorism in that region. However, after this, the US tried to become a hegemonic power in
Central Asia, but Russia and China prevented this. Therefore, the SCO joined in to prevent the
US’s hegemony in Central Asia. With this, the SCO stabilized region by providing it with security.
Without regionalism, reaching the stable atmosphere is impossible, hence the SCO is the main
actor for this task. As well as this, the SCO has tried stabilize the economy, politics, security, and
other important issues within the region, by cooperating with all of the countries. The SCO
is also a unified power in defending the countries of Central Asia’s rights in the international
sphere.
Nevertheless, the SCO has displayed some weaknesses in its aims to reach its goals. The
organization makes the member countries more autocratic. Because of this, even though the
region looks stable, the regimes are becoming more undemocratic, that’s why this stability
could cause long term problems. However, the SCO do not have a great capacity to reach its
goals without any obstacles, because Russia and China are the only powers who support the
organization financially. On the other hand, in the SCO, there are so many different needs,
problems and topics to solve that the SCO cannot get solutions for all of these issues. Moreover,
most of these issues are still in the proposal stage and so the SCO has lost its credibility to be a
perfect organization in the region.
In conclusion, the SCO contributes to the stability of Asia and particularly Central Asia.
Even if the SCO reaches its goals, there are still weaknesses. As a result, because Russia and
China are the main actors in the organization, they are reaching their goals, while the SCO’s
other members are not able to do this.
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SÜT İNEKÇİLİĞİNDE EMBRİYO TRANSFERİNDEN YARARLANMA
STRATEJİLERİ
Hüseyin Erdem1
Tahir Karaşahin2

ÖZET

Embriyo transferi bir dişinin genital kanalından elde edilen embriyo ya da embriyoların
östrüssiklusu olarak aynı gündeki dişilere transfer edilmesi işlemidir. Bu amaçla embriyo vericisi
inekte süperovulasyon protokolü uygulanır ve tohumlamadan sonraki 7. günde kornuuteriler
yıkanarak kompakt morula/blastosist gelişim aşamasındaki embriyolar elde edilir. Daha sonra
elde edilen embriyolar kalite açısından değerlendirilir. Nakledilebilir özellikte değerlendirilen
embriyolar ya direkt olarak önceden hazırlanmış senkronize taşıyıcılara transfer edilir ya da
gelecekte nakledilmek üzere dondurulurlar.
Sunulan bilimsel makale Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Lalahan Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü/Ankara, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi/Konya ve Anadolu Birlik
Holding/Konya bünyesinde yer alan Panagro Tarım ve Hayvancılık A.Ş’de embriyo transferi
ve ilgili konularda yapılan bilimsel araştırmalar, bilimsel projeler, mesleki deneyimler ve
gözlemlerden elde edilen bilgiler ışığında hazırlanmıştır.
Anahtar kelimeler : Embriyo transferi, dölverimi stratejisi, inek

EMBRİYO TRANSFERİ NE İÇİN YAPILIR VEYA YAPILABİLİR?

Embriyo transferi hayvancılıkta ileri bir teknolojidir. İneklerde ilk başarılı embriyo
transferi Cornell Üniversitesi’nde (Amerika) 1951 yılında gerçekleştirilmiştir (Willet ve ark,
1951). Türkiye’de ise ineklerde ilk başarılı embriyo transferi İstanbul Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İ. Kamuran İleri tarafından 1985 yılında gerçekleştirilmiştir.
Ancak aradan geçen 30 yıla rağmen Türkiye’de embriyo transferi ile ilgili teknoloji sahada
yaygın uygulama alanı bulamamıştır (Akyol, 2007). Bunun değişik nedenleri vardır ve ayrı bir
tartışma konusudur. Bununla birlikte Türkiye’de embriyo transferi ve ilgili teknolojileri kullanan
üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri ile konunun uzmanı Veteriner hekim ve
öğretim üyeleri mevcuttır.
1. Yüksek verimli hayvanlardan daha fazla yavru elde edilmesi amacıyla yapılır.
Klasik embriyo transferi uygulamalarındaki esas amaç yüksek verimli (sütçü ineklerde
özellikle süt verimi, etçi ineklerde özellikle karkas verimi) hayvanlardan elde edilen yavru
sayısını arttırmaktır. Bir inekten yaşamı boyunca elde edilebilecek yavru sayısının en az 5
katı sayıda yavru elde edilebilir. Bir ineğin ekonomik ömrü yaklaşık 10 yıl olup, herhangi bir
dölverimi sorunu yaşamadığında teorik olarak 8 yavru alınabilir. Yüksek süt verimli ineklerde bu
süre ve sayı daha azdır (Sağırkaya, 2009).
Bir süt ineği işletmesinde bulunan ineklerin süt verim özellikleri aynı olmayıp yüksek, orta
ve düşük süt verimine sahip inekler olarak sınıflandırılırlar. Yüksek süt verimine sahip inek oranı
genelde işletmedeki hayvanların % 10’u kadardır. Yüksek süt verimine sahip olan inekler, süt
ineği işletmelerinin lokomotifi olup birim süt maliyetinin düşük olmasını sağlarlar. Ancak ne
yazık ki; yüksek süt verimine sahip ineklerin dölverimi düşüklüğü, ayak hastalıkları, meme
hastalıkları vb. sorunları daha fazla olmakta ve bu sorunlar ineklerin sürüden daha erken bir
zamanda ayrılmasına neden olmaktadır (Tekeli ve ark, 1998). Dolayısıyla işletmelerdeki yüksek
süt verim grubundaki ineklerin oranı genelde aynı veya daha az oranda kalmaktadır. Sürüdeki
bu hayvan grubunun oranının en kısa sürede artırılması embriyo transferiyle mümkündür.
2. Gebe kalma ihtimali düşük veya gebe kalması mümkün olmayan inekler embriyo
transferiyle gebe kalabilirler.
İneklerde infertilite sorununun nedenlerine bakıldığında doğmasal ve edinsel anomaliler
başlığıyla birtakım anatomik bozukluklar da ele alınır. Bu bozukluklardan en dikkat çekeni
ovidukt ile ilgili bozukluklardır. Oviduct, genital sistemin önemli bir organıdır. Çünkü
fertilizasyon ovidukta gerçekleşmektedir. Fertilizasyon sonucu meydana gelen zigot, hayatının
ilk günlerini (ortalama 5 gün) ovidukta geçirmektedir. Oviduct ile ilgili sorunlar tek veya çift
taraflı (sağ veya sol ovidukt) olmaktadır. Tek taraflı sorunlarda gebelik mümkün iken; çift taraflı
olgularda gebelik sağlanamamaktadır. Oviduct ile ilgili sorunlar obstruksiyon, hidrosalpings,
piyosalpings şeklindedir. Bu gibi sorunlarda inek çok kaliteli oosit verse de, çok kaliteli
spermalar ile tohumlansa da gebelik elde edilemeyecektir.
1
2

Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi/Konya
Yard. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi/Aksaray
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Ovidukt sorununa bağlı olarak gebeliğin elde edilemediği hayvanların embriyo
transferiyle gebe kalması mümkündür (Tekeli, 2001). Söz konusu hayvan; eğer yüksek süt
verimine sahip bir hayvansa, o zaman 2 önemli kazanç sağlanır. Birincisi gebe kalmayan
hayvanın gebe kalması, süt veriminin yükselerek devam etmesini sağlar. İkincisi nakledilen
embriyoya taşıyıcılık yapar. Nakledilen embriyolar zaten belirli kriterlere sahip embriyolardır
ve embriyolar uterusa bırakıldığı için, taşıyıcı hayvandaki ovidukt ile ilgili olumsuz durumlar
gebeliğin sürdürülmesine engel oluşturmaz.
Süt ineği işletmelerinde tohumlamalara rağmen gebe kalmamış repeat bredeer olarak
tanımlanan inekler de söz konusudur. Bu ineklerin gebe kalma oranlarının arttırılmasına yönelik
tohumlama öncesi, tohumlama sırası ve tohumlama sonrasına yönelik yoğun çalışmalar vardır.
Bu çalışmalara alternatif olarak embriyo transferi ile de gebe kalma oranları arttırılabilmektedir
(Son ve ark, 2007; Rodrigues ve ark, 2010).
3. Gebe kalma oranlarının düştüğü sıcak yaz aylarında, gebe kalma oranları embriyo
transferiyle iyileştirilebilir.
Sıcaklık stresine maruz kalan hayvanlarda dölveriminin düştüğü bilinmektedir (Chebel
ve ark, 2004). Bu düşüklüğün en önemli nedeni 0-7. gün arasında meydana gelen embriyonik
ölümlerdir. Gebelik oranlarının iyileştirildiği bu alternatif fertiliteyi arttırma yönteminin
esası; 7 günlük nakledilebilir kalitedeki embriyonun verilmesidir. Çünkü embriyolar verici
hayvandan uterus yıkama yöntemiyle alındıktan sonra steriomikroskop altında hem gelişim
dönemleri ve hem de kalitelerine göre derecelendirilirler. Gelişim dönemleri kompakt morula/
erken blastosist ile kalite dereceleri mükemmel/iyi olan embriyolar nakil için uygun olan
embriyolardır. Dolayısıyla embriyo nakillerinde kullanılan embriyolar sıradan embriyolar
olmayıp, belirli özelliklere sahip olan embriyolardır.
İneklerde infertilitenin en önemli nedenlerinden birisinin embriyonik ölümler olduğu
bütün araştırıcılar tarafından kabul edilmektedir ve bu sorunun çözümü için yoğun araştırmalar
yapılmaktadır (Sartori ve ark, 2006). Embriyonik ölümleri erken ve geç dönemde meydana elen
embriyonik ölümler olarak sınıflandırabiliriz (Erdem, 1997). Erken embriyonik ölümler 0-24 gün;
geç embriyonik ölümler 24-42 güler arasında meydana gelmektedir. Bu dönemler arasında
en fazla kayıbın olduğu ve gelişen embriyonun en hassas olduğu dönem 0-7 günler arasıdır
(Santos ve ark, 2004). Dolayısıyla embriyo transferinde kullanılan 7 günlük embriyoda bu riskler
ortadan kaldırıldığı için, sıcak yaz aylarında yapılan tohumlamalara göre embriyo transferinden
daha fazla gebelik sağlanabilmektedir (Drost ve ark, 1999; Rutledge, 2001).
4. Sürüde kesim için sırasını bekleyen ineklerin embriyoları son bir hamle ile alınarak
değerlendirilebilir.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere her sütçü inek işletmesinde kesim için
ayrılmış bir hayvan grubu bulunmaktadır. Bu hayvanlar sürüden değişik nedenlerden (infertilite,
meme hastalıkları, ayak hastalıkları vs) dolayı ayrılmış ve laktasyondan çıkarılmışlardır. Genelde
kısa süreli besi programı uygulanarak randımanlarının arttırılmasına çalışılır. Bunun yanında bu
hayvanlar geçmişte sürünün genelde süt verimi bakımından iyi hayvanlarıdır.
İşte bu durumdaki yani dölverimi bakımından gözden çıkarılmış olan hayvanlar, kesime
gitmelerinden önce son kez süperovulasyon ve uterus yıkaması yapılarak sürünün genetiğine
olumlu katkıda bulunabilirler. Ancak bu uygulamaya başlamadan önce ineklerin, detaylı ve
uzman bir ekip tarafından muayene edilerek anatomik ve endokrinolojik bir nedene bağlı
infertilite sorununun olmadığı tespit edilmelidir.
5. Psikolojik nedenler ve duygusal bağlar embriyo transferiyle sürdürülebilir.
Bir hayvan ile onu seven bir hayvan sever arasında, hayvanın verimi sözkonusu
değildir. Kültürümüzde hayvan sevgisi, diğer kültürlerden farklıdır. Bir kişinin çok sevdiği
hayvanının neslinin devamını istemesi anormal bir istek değildir. Bu istek veya talebin yerine
getirilmesi sözkonusu hayvanın süperovulasyonla embriyolarının alınması ve dondurulması
ile mümkündür. Bu sayede elde edilen embriyolar uzun yıllar muhafaza edilebilir ve sağlıklı
yavrular alınabilir.
6. Yok olma tehlikesi taşıyan yerel ırkların korunmasında embriyo transfer
teknolojisi en uygun yoldur.
Bir coğrafik bölgede yerel bir ırkın bulunması uzun yıllar doğal seleksiyonların bir
sonucudur. Dolayısıyla yerel ırklar bulundukları coğrafyanın iklim ve yem kaynaklarına en
iyi adapte olmuş ırklardır. Bununla birlikte yetiştiricilik bakımından bu hayvanların verim
özelliklerinin düşük olduğunu; çözüm olarak da yüksek verimli ırkların bu hayvanların yerini
aldığını görüyoruz. Yerel ırkların ıslah edilerek verimlerinim arttırılmasına yönelik yöntemler,
uzun yıllar almasına rağmen yapılmalıdır. Bu ıslah çalışmaları yapılırken, yerel ırkların genetik
özelliklerinin korunması amacıyla embriyoların dondurularak muhafazası en iyi yöntem olarak
gözükmektedir.
Türkiye’de yerel ırkların korunması amacıyla TUBİTAK destekli ulusal bir proje yürütülmüş
ve sonuçlandırılmıştır.
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7.Farklı ırk hayvanlarla sürünün karakteri embriyo transferi yöntemiyle geçici
olarak değiştirilebilir.
Türkiye’de kültür ırkı inek barındıran işletmeler değerlendirildiğinde, ağırlıklı olarak
süt ineği işletmelerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte zaman zaman tüketici
eğilimleri değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin bir süt ineği işletmesi, mevcut sürüsünün
%25 veya % 50’sini geçici olarak etçi ırklardan oluşmasını isteyebilir. Mevcut tekniklere göre en
pratik yol melezleme yapılmasıdır. Ancak saf ırkların verim özellikleri daha yüksek olmaktadır.
Bunu sağlamak embriyo transferi ile mümkündür. Şu anki serbest piyasa şartlarında et
fiyatlarının çok yüksek olması etçi ırk sığırlar ve buzağılarının fiyatlarında tavan yapmasına
neden olmuştur. Sütten yeni kesilmiş bir holstein buzağı 2000 TL iken, simental bir buzağı
2500-3000 TL arasında fiyatlandırılmaktadır. Anaç hayvanlar sürüde olduğu için, izleyen yıllarda
mevcut sürü karakteri devam eder. Dolayısıyla etçi ırk sürülerden sütçü ırkların veya sütçü ırk
sürülerden etçi ırkların elde edilmesi ancak embriyo transferi ile mümkündür (Hanekamp,
1999).
8.Sürüdeki dişi buzağı sayısı embriyo transferi ile arttırılabilir.
Son yıllarda cinsiyeti belirlenmiş sperma ile tohumlamalar yapılmaktadır. Elde edilen gebe
kalma oranları değişkendir. Suni tohumlama uygulaması olduğu için doğan dişi buzağının
verim özellikleri tam olarak bilinememektedir. Embriyo transferi uygulamalarında ise verim
özellikleri bilinen bir dişi anaç hayvan kullanıldığı ve spermanın da verim özellikleri bilindiği
için verim açısından risk yoktur.
Embriyo transferinde süperovulasyon sonrası yapılacak tohumlama cinsiyeti belirlenmiş
sperma ile yapılırsa elde edilecek embriyoların cinsiyeti dişi olacaktır (An ve ark 2010). Bununla
birlikte payetteki dişi sperma sayısının diğer cinsiyet belirlemesi yapılmamış spermalara göre
daha az olması (2.000.000; 20.000.000 motil spermatozoon) nedeniyle fazla sayıda payetle
(toplam 4 yerine 6 payet) tohumlama yapılması gerektiği göz ardı edilmemelidir (Kaimio ve
ark, 2013).
9.Damızlık düve ithalatına embriyo transferi iyi bir alternatiftir.
Türkiye son 25 yıldır iyi bir damızlık düve ithalatçısı konumundadır ve milyonlarca
dolar harcama yapılmıştır. Getirilen düvelerin adaptasyon sorunları, uzun süreli yolculuklara
bağlı anormallikler (abortlar, yetersiz beslenme vs), doğan buzağıların antikor düzeylerinin
(ana hayvandan kolostrumla aldığı) Türkiye florasından farklı olması gibi nedenlerle çoğu
zaman istenilen verimler alınamamaktadır. Embriyo ithalatında ise; nakiller uzman Veteriner
hekimlerce yapıldığı sürece bu riskler yoktur. Dolayısıyla damızlık düve ithalatının en güçlü
alternatifi embriyo ithalatı olabilir (Tekeli ve ark, 1998).
10.Embriyo ihracatı, yeni bir ihracat kalemi olabilir.
Türkiye’nin damızlık hayvan ve hayvansal ürün ihracatında, donmuş embriyo ihracatı da
yer alabilir. Damızlık gebe düve ihracatı oransal olarak hayvancılıkla ilgili ihracat kalemleri
içerisinde önemli bir oranda olmasa da; donmuş embriyo ihracatı bu oranı tersine çevirebilir.
Donmuş embriyo ihracatı Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ülkelerine yapılabilir.
11.Embriyo transferi ve teknolojisinde KOP bölgesi önemli bir merkez haline
gelebilir.
KOP bölgesi Türkiye’nin önemli hayvancılık bölgelerinden birisidir. Bölgesinde büyük
ölçekli süt ineği işletme sayısı fazladır. Embriyo transferi ileri biyoteknolojik bir yöntemdir.
Yöntemin uygulanması belli bir deneyim, bilgi ve pratiklilik gerektirmektedir. Dolayısıyla
KOP bölgesi önemli bir eğitim merkezi olabilir. Yurt dışında bu eğitimlerin verildiği belli başlı
eğitim merkezleri bulunmaktadır. Bu eğitim merkezi yurt içi/dışı eğitim çalışmalarını yerinde
veya kendi eğitim merkezinde yapabilir. Bu da bölgenin tanıtımında ve devlet desteklerinin
alınmasında öncü bir rol oynayabilir.
12.Embriyo transferi sadece üstün verimli dişi buzağı elde etmek için değil, aynı
zamanda üstün verimli erkek buzağı elde etmek için de yapılabilir.
Bilindiği gibi donmuş sperma üretimi yapan ve pazarlayan ulusal ve uluslar arası çok
sayıda firma vardır. Sperma pazarında önemli kriter kullanılan boğanın pedigrisidir ve listede
öne çıkan boğalar genelde embriyo transferindendir.
Embriyo transferi yoluyla pedigrisi bilinen boğalarla yapılan tohumlamalardan elde
edilecek buzağılar yurt içinde sperma üretimi yapan firmalara veya kuruluşlara (Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği) bir pazar oluşturabilir. Böylece embriyo transferinde üstün nitelikli dişilerin
elde edilmesi kadar üstün nitelikli erkek buzağılar da elde edilmiş olur. Bu erkek buzağıların
kullanılması da sperma ithalatına alternatif iyi bir seçenek oluşturabilir.
13. Embriyo transferi yoluyla işletmeler arası işbirliği artabilir.
İşletmeler arası bazı ortaklıklar embriyo transferi yoluyla kurulabilir. Örneğin A
işletmesindeki yüksek verimli ineklerin yıkaması yapılarak elde edilen embriyolar, B
işletmesindeki vasat ineklere nakledilebilir. Aynı şekilde C işletmesindeki etçi ırk ineklerden
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elde edilen embriyolar B işletmesindeki sütçü düvelere nakledilebilir. Bu sayede B işletmesi
yüksek verimli bir sürüye sahip değil iken (embriyo transferinde yıkama için kullanılabilecek);
taze transferlerle elit bir sürü oluşturması mümkün olabilecektir.
14.Embriyo transferi uygulaması yeni iş alanları ve yeni açılımlar sağlayabilir.
Daha önce hiç hayvancılıkta örneğine rastlamadığımız kiralık anne uygulaması embriyo
nakli ile yapılabilir. Ayrıca sözleşmeli yetiştiricilik yoluyla da kaliteli buzağı sayısı arttırılabilir.
Nitekim dana kreşi, tavukçuluktaki organizasyonlar gibi bunun örnekleri vardır. A çiftliği
hayvanlarından elde ettiği embriyoları, sözleşmeli olarak bölgedeki yetiştiricilerin elindeki
düvelere belli bir ücret karşılığı (kiralık anne) naklettirir. Doğan buzağılar A işletmesinin olur.
Bu sayede yetiştirici herhangi bir masraf yapmadan ve üstelik ücret alarak inek sahibi olur
(düvenin inek olması için doğurması gereklidir). A işletmesi de yüksek bedeller ödemeden
(düve almadan) embriyo transferinden buzağı sahibi olur.
15.Embriyo transferi sürüdeki ikizlik oranının arttırılmasına olanak verir.
Az sayıda taşıyıcı hayvanın olduğu ve/veya taze nakillerde az sayıda taşıyıcının olması
durumunda nakiller tek embriyo yerine iki embriyo olacak şekilde yapılabilir. Ancak cinsiyet
tayini yapılmamış veya cinsiyeti belirlenmiş sperma ile tohumlanmamış durumlarda erkek/dişi
olması freemartin olma olasılığının artmasıyla sonuçlanır.
16.Şu an olmayan teşvikler embriyo transferinde olabilir.
Türkiye’de embriyo transferi çok hızlı gelişim gösterdiğinden, yakın gelecekte embriyo
transferi uygulayan işletmelerin ayrıcalıklı teşviklerden yararlanması söz konusu olabilir. Nasıl
ki hastalıktan ari işletme teşviği, suni tohumlama, soğutulmuş süt, buzağı teşviği gibi teşvikler
üreticiler için ne kadar önemli ise; embriyo transferinden doğan veya belgeli kişilere embriyo
transferi yaptıran işletmeler de ayrıcalıklı olacaktır.

KAYNAKLAR

Akyol, N. Sığırlarda Embriyo Transferi, Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü,
Ankara, 2007.
An L; Wu ZH; Wu YF; Zhang XL; LiuX; Zhu YB; Cheng WM; ao HM; Guo M; Tian JH. “Fertility in
single-ovulating and superovulated dairy heifers after insemination with low dose sex-sorted
sperm”, Reprod Dom Anim, 45, 344-350, 2010.
Chebel RC; Santos JEP; Reynolds JP; Cerri RLA; Juchem SO; Overton M. “Factors affecting
conception rate after artificial insemination and pregnancy loss in lactating daiy cows”, Anim
Reprod Sci, 84, 239-255, 2004.
Drost M; Ambrose JD, Thatcher MJ; Cantrell CK; Wolfsdorf KE; Hasler JF; Thatcher WW.
“Conception rates after artificial insemination or embryo transfer in lactating dairy cows during
summer in Florida”, Theriogenology, 52, 1161-1167, 1999.
Erdem H. “İneklerde real-time ultrasonografi ile embriyonik ölümlerin insidansının
belirlenmesi”, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1997.
Hanekamp WJA. “Transfer f beef embryos in dairy cows : İnfluence of recipient and embryo
quality on pregnancy rate end calving performance”, Reprod Dom Anim, 34, 459-463, 1999.
Kaimio I1; Mikkola M; Lindeberg H; Heikkinen J; Hasler JF; Taponen J. “Embryo production
with sex-sorted semen in superovulated dairy heifers and cows” , 80, 950-954, 2013.
Rodrigues CA1; Teixeira AA; Ferreira RM; Ayres H; Mancilha RF; Souza AH; Baruselli PS
“Effect of fixed-time embryo transfer on reproductive efficiency in high-producing repeatbreeder Holstein cows” ,118, 110-117, 2010.
Rutledge JJ. “Use of embryo transfer and IVF to bypass effects of heat stress”,
Theriogenology, 55, 106-111, 2001.
Sağırkaya, H. “Sığırlarda embriyo transfer uygulaması ve Türkiye açısından önemi”, Uludağ
Univ J Fac Vet Med, 28, 2, 11-19, 2009.
Santos JEP; Thatchet WW; Chebel RC; Cerri RLA; Galvao KN. “The effect of embryonic death
rates in cattle on the efficacy of estrus synchronization programs”, Anim Reprod Sci, 82-83, 513535, 2004.
Sartori R; Gümen A; Guenther JN; Souza AH; Caraviello DZ; Wiltbank MC; ” Comparison
of artificial insemination versus embryo transfer in lactating dairy cows” , Theriogenology 65
1311-1321, 2006.
Son DS; Choe CY; Cho SR; Choi SH; Kim HJ; Hur TY; Jung YG; Kang HG; Kim IH. “A CIDRbased timed embryo transfer protocol increases the pregnancy rate of lactating repeat breeder
dairy cows” J Reprod Dev. 53 1313-1318, 2007.
Tekeli T. Embriyo nakli, Alınmıştır “Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite”, Editör : Erol
Alaçam, Medisan Yayınevi, Ankara, 2001.
Tekeli, T; Erdem, H; Uçar, M; Aksoy, M; Yenice, M. “Holstein ırkı ithal düvelerden oluşan bir
sürünün doğum sonrası dölverimi performansının değerlendirilmesi”, 8, 1-2, 23-28, 1998
Willet EL, Black WG, Casida EL,Stone WH, Buckner PJ. Succesful transpalantation of a
fertilized bovine ovum. Science, 113, 247, 1951.
158

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EMBRİYO TRANSFERİ
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ÖZET

Hayvancılıkta embriyo transferi uygulaması, gelişmiş ülkelerde 40 yıla yakın bir zamandır
yoğun olarak kullanılan ileri seviyede bir teknolojidir. Embriyo transferi ile ilgili araştırmalar ise
yıllar öncesine kadar dayanmaktadır. Araştırmalarda elde edilen bulgular sayesinde embriyo
transferi, sahada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Embriyo transferi işlemi; yüksek verim
özelliklerine sahip ineğin rahminden teknolojik yöntemlerle elde edilen embriyoların, taşıyıcı
sığırlara nakledilmesi işlemidir (Sağırkaya, 2009). Verici hayvanlardan elde edilen embriyolar
ya taze olarak alındıktan hemen sonra nakilleri yapılabildiği gibi, çeşitli dondurma yöntemleri
kullanılarak nakil işlemi yapılıncaya kadar dondurularak saklanabilmektedir. Dondurulan
embriyoların uygun taşıyıcı hayvanlara çözündürme işlemi yapıldıktan sonra nakilleri
yapılabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Embriyo transferi, invivo, invitro, sığır

DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE EMBRİYO TRANSFERİNİN YERİ

İneklerden embriyo üretimi genel olarak iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan “in vivo”
dediğimiz yöntemle, senkronize edilen sığırların rahimlerinden özel solüsyonlar vasıtasıyla
embriyolar elde edilmektedir. İkinci yöntem ise, “in vitro” olarak adlandırılan ve daha çok
mezbahada kesilen sığırların ovaryumlarının (yumurtalıklarının) laboratuar ortamında
işlenmesi ve buradaki oositlerden (yumurtalardan) embriyo üretilmesi ilkesine dayanan bir
embriyo üretim yöntemidir.
İn vivo embriyo üretimi:
Bu metotda yüksek et veya süt verimine sahip verici sığırlar süperovulasyon
dediğimiz yöntemle ovaryumlarından (yumurtalık) birden fazla oosit (yumurta) bırakılması
sağlanmaktadır. Süperovulasyon amacıyla dört farklı hormon kullanılmaktadır (Mori, 2005).
Bu hormonlar; FSH (Follicle stimulating hormone, folikül uyarıcı hormon), PMSG (eCG)
(pregnant mare serum gonadotropin, gebe kısrak serum gonadotropini), hCG (Human
chorionic gonadotropin) ve hMG (Human menopausal gonadotropin). Bu hormonlardan ticari
manada en fazla kullanılan hormon FSH’dır. PMSG hormonunun maliyeti FSH’dan çok daha az
olmasına ve tek enjeksiyon yapılmasına rağmen tercih edilmemektedir. Tercih edilmemesinin
en büyük sebebi yarılanma ömrü uzun olduğundan etkisinin günlerce sürmesidir. Bu devam
eden etkiden dolayı farklı günlerde ovulasyon (yumurtlama) olmasıyla elde edilen yumurtalar
döllenmemiş olacaktır. Aynı zamanda kalıcı kistlere sebep olmaktadır ki; bu da hayvanın
ekonomik ömrünü azaltmaktadır.
İn vitro embriyo üretimi:
İn vitro embriyo üretimi (tüp buzağı) yardımcı üreme tekniklerinden birisi olup,
oositlerin ovaryumlardan toplanması, maturasyonu, fertilizasyonu ve kültüre edilmesinin
ardından morula veya blastosist aşamasında embriyo üretilmesidir. İn vitro embriyo üretimi
için kullanılacak olan oositler mezbahada kesilmiş sığırların yumurtalıkları olabileceği gibi,
OPU (Ovum pick up) denilen yöntemle de oositler elde edilmektedir. Mezbahada kesilen
sığırların yumurtalıkları uygun şartlar altında laboratuvara getirilir. Bunlardan oositler
aspirasyon yöntemiyle toplanarak, 22 saat süreyle %5 CO2, %5 O2 ve %90 N bileşimi sağlayan
inkübatöre alınır (William, 1990; Bavister, 1993). Oositler 5-6 saat süreyle fertilizasyon amacıyla
spermatozoonlarla muameleye tabii tutulur. Bu amaçla dondurulmuş-çözdürülmüş sperma
payetleri kullanılır. Fertilize olan oositler 7-8 gün süreyle inkübatöre kaldırılır. OPU yönteminde
ise sığırların yumurtalıklarından oositler ultrason yardımıyla aspire edilir. Ülkemizde hayvancılık
konusunda birtakım problemler mevcuttur. Bu problemlerin en başında yetiştiricilikte
kullanılacak olan damızlık hayvan bulma sorunudur. Sığır yetiştiriciliği açısından bu konu daha
fazla bir önem kazanmaktadır. Ülkemiz gerek etçi, gerekse sütçü sığır ırklarında damızlık olarak
kendi ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu açığı kapatmak amacıyla her yıl binlerce damızlık
sığır yurtdışından alınmak mecburiyetinde kalınmakta ve yurtdışına fazla miktarda paralar
ödenmektedir.
Aksaray ve çevresinde bulunan iller için de aynı durum söz konusudur. Buralarda bulunan
hem büyük işletmeler hem de çiftçilerimiz kaliteli damızlık sığır bulma konusunda büyük
sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bahsettiğimiz bu konular sığır yetiştiriciliğinin temel sorunlarıdır.
Bu sorunların çözümü aslında yine kendi elimizdedir. Damızlık olarak kullanacağımız
1
2
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SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
EMBRİYO TRANSFERİ

hayvanları kendimizin üretip yetiştirmesi, bu konuda yeni teknolojileri (embriyo transferi gibi)
kullanmamız damızlık konusunda dışa bağımlılığı azaltacaktır. Damızlık olarak kullanacağımız
sığırları ithal ettiğimiz ülkeler; ABD, Almanya Avustralya gibi gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkeler
diğer konularda olduğu gibi hayvancılık konusunda da araştırma ve geliştirmeye önem
vermişler ve hayvancılıkta da bugünkü ileri seviyelerine ulaşmışlardır. Hayvancılık alanında
da teknolojik gelişmeleri sürekli olarak uygulamışlardır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinden
itibaren sığırlarda tabii tohumlama yerini suni tohumlamaya bırakmıştır. Böylece hem maliyet
azalmış, hem de doğacak olan buzağıların genetik kapasiteleri yükselmiştir. Bu teknolojik
gelişmeler sadece suni tohumlama ile sınırlı kalmamış, genetik kapasitenin % 100 ilerlemesini
sağlayan embriyo üretimi ve transferi araştırmalar sonucunda uygulanmaya başlanmıştır. ABD,
Japonya gibi gelişmiş ülkelerde sığırlarda embriyo üretimi ve transferi işlemi 30 yılı aşkın bir
süredir uygulanmaktadır. Uluslararası Embriyo Transferi Komitesinin 2012 yılı verilerine göre
(Perry, 2012) Dünya genelinde 50.5876 adet in vivo dediğimiz verici (donör) anneden alınan
embriyolar taşıyıcı annelere nakilleri yapılmıştır (Tablo 1). Bu nakillerin % 46’dan daha fazla bir
bölümü Kuzey Amerika Kıtasında yani ABD ve Kanada’da gerçekleştirilmiştir. Bu transferlerin
% 21’lik bir kısmı ise Avrupa’da uygulanmıştır. Yine aynı kuruluşun verilerine göre 2012 yılında
1.143.119 adet in vitro dediğimiz mezbahada kesilen sığırların yumurtalıklarından veya OPU
(Ovum Pick Up) yöntemiyle sığırların yumurtalıklarından toplanan oositlerden embriyolar
üretilmiştir. Bu embriyolardan 890.875 adedi taze veya dondurulup-çözündürüldükten sonra
taşıyıcı annelere transferleri yapılmıştır. İn vitro embriyo üretim yöntemini ise en çok Brezilya,
Çin ve Japonya kullanmışlardır.
Tablo 1: Kıtalara göre 2012 yılı sığır embriyosu üretimi ve transferi, IETS Data Retrieval
Committee 2012 (Perry, 2012).
Transferi yapılan embriyo sayısı

Kıta

Yıkama
Sayısı

Üretilen
Embriyo

Taze

Donmuş

Toplam

Yüzde

Afrika

1107

7609

3272

3075

6347

% 1.25

Kuzey Amerika

52701

355866

100354

134990

235344

% 46.52

Güney Amerika

45274

84798

37876

40026

77902

% 15.40

Asya

9494

100558

20436

44334

64770

% 12.80

Avrupa

23653

135217

40174

66289

106463

% 21.05

Avustralya

2654

15538

6959

8091

15050

% 2.98

Toplam

104883

699586

209071

296805

505876

% 100

Ülkemizde ise embriyo transferi, araştırma aşamasını geçememiş ve maalesef saha
şartlarında hayvancılıkta kullanım alanı bulamamıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi sığır embriyosu
üreten Avrupa ülkeleri içerisinde ülkemiz yer almamaktadır (Knijn, 2013). Henüz ülkemizde ne
in vivo nede in vitro embriyo üretim ve transferine ilişkin veri bulunmamaktadır. Türkiye’de
embriyo üretimi ve araştırmaları halen bazı araştırma kuruluşlarında devam etmektedir.
Tablo 2: Avrupa kıtasında 2012 yılı sığır embriyosu üretimi ve transferi (Knijn, 2013).
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Ülke

Yıkama Sayısı

Transfer edilen embriyo sayısı

Fransa

6414

32985

Hollanda

5688

31874

Almanya

2436

16498
13893

İtalya

2240

Çek Cumhuriyeti

34

206

Danimarka

508

3565

Finlandiya

390

2626

İsviçre

36

114

İspanya

584

3147

İrlanda

495

2682

Belçika

1025

4985
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Sonuç

Yukarıda da belirttiğimiz gibi suni tohumlama yoluyla % 50’lik bir genetik ilerleme söz
konusu iken embriyo transferi uygulamalarında bu oran % 100 olmaktadır. İşte embriyo
transferi; yüksek kalitede damızlık sığır ihtiyacımızı karşılamada kullanabileceğimiz Türkiye için
ideal ve çok kısa sürede çözüm üretecek bir yöntemdir. Bahsettiğimiz yüzde yüzlük genetik
ilerlemeyi şöyle izah edebiliriz; elimizde bulunan ve verim kabiliyeti (süt, et) düşük olan
bir ineğe verim kabiliyeti yüksek olan anne ve babadan alınan embriyo nakli yapıldığında
doğacak olan buzağı taşıyıcı annenin değil, embriyonun elde edildiği sığır ve boğanın üstün
özelliklerini taşıyacaktır. Embriyoyu aldığımız anne ve babanın süt verimi yüksek ise doğacak
olan dişi buzağının da süt verimi yüksek olacaktır. Bu şekilde elimizde damızlık değeri düşük
olan sığırlara, damızlık kapasitesi yüksek olan embriyolar naklederek, üstün verimli damızlık
hayvanlar yetiştirmemiz mümkün olacaktır.

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
EMBRİYO TRANSFERİ
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İNEKLERİN ÖSTRÜS TESPİTİNDE YENİ BİR AÇILIM :
RFID-RF SİSTEMİ
Selim Özkök1
Süleyman Canan2
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ÖZET

Süt ineği işletmelerinde optimal dölverimi performansı östrüslerin doğru olarak
belirlenmesi ve ineklerin östrüste tohumlanmaları sonucunda elde edilir. İneklerde östrüs süresi
diğer evcil hayvanlara göre daha kısa olduğu için değişik östrüs tespit yöntemleri geliştirilmiştir.
Bu yöntemler, klasik ve teknolojik yöntemler olmak üzere 2 ana başlıkta ele alınabilir. Klasik
yöntemler, takvim ve gözlem yöntemidir. Türkiye’de sütçü inek işletmelerinin sayılarının ve
hayvan kapasitelerinin artması, teknolojik yöntemlerin kullanılmasının yaygınlaşmasına
neden olmuştur. Bu yöntemlerden bazılarının güvenilirlikleri yüksek olduğu kadar, kurulum
maliyetleri de yüksektir. Bu durum güvenilir yöntemlerin yaygınlaşmasında en büyük engeldir.
Bununla birlikte östrüs tespitinde güvenilirliği yüksek ancak kurulum maliyeti düşük yeni
yöntem arayışları devam etmektedir. Nitekim pek çok alanda kimliklendirme için kullanılan
RFID teknolojisinin, östrüs tespitinde kullanılan şekli olan RFID-RF sistemi, bunlardan birisidir.
RFID “radyo frekans kimliklendirme” ifadesinin kısaltmasıdır. Sistemde her ineğe bir adet
134.1 kHz frekansında çalışan RFID cam etiket, 1. ve 2. caudalvertebralarındorsalinesubcutan
olarak enjekte edilmekte, arama boğasına da RFID okuyucu takılmaktadır. Sistem ineğin
kimlik bilgilerinin yanında aşım ve çene dayama hareketlerini zamansal olarak okuyabilmekte
ve bu şekilde östrüs pozitif inekler görevlilere elektronik ortamda bildirilmektedir. Sunulan
bilimsel makalede, ineklerde östrüsün önemi ve östrüsün tespitinde yeni bir yöntem olarak
değerlendirilen RFID-RF teknolojisi hakkında güncel bilgiler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler:RFID, RF, Östrüs, inek

GİRİŞ

İnek yetiştiriciliğinde hedef yılda bir buzağı elde etmektir. Bu hedefe ulaşabilmek
için östrüslerin doğru olarak tespit edilmesi ve dolayısıyla mümkün olan en kısa zamanda
tohumlanarak gebe kalmalarının sağlanması gerekmektedir (Xu ve ark, 2000). Çünkü östrüslerin
tespit edilememesi veya doğru tespit edilememesi; süt veriminde azalma, buzağının elde
edilmesinde gecikme, yem tüketiminde artma, suni tohumlama, veteriner ve ilaç masrafları
gibi durumlarla sonuçlanmaktadır. Östrüslerin doğru tespiti ile ilgili dikkat çekici bir çalışmada,
(Aksoy ve ark, 1993); Selçuk üniversitesi veteriner fakültesi klinikleri’ne tohumlama isteği ile
getirilen 107 baş inek ve düvenin aslında % 47.67’sinin östrüste olmadığı belirlenmiştir.
Östrüs tespitine bağlı yetersizlikler önemli ekonomik kayıplara neden olabilmektedir.
Senger (1994), östrüs tespitindeki yetersizlik veya hatalı tanısından dolayı ABD’de süt
endüstrisinde yıllık 300 milyon dolar kaybın olduğunu ve süt progesteron değerlerine göre
tohumlanacak ineklerin % 5-30’unun östrüste olmadıklarını belirtmektedir. Gaines ve ark
(1993) ise reprodüktif performansla ilgili olarak inek başına yıllık ortalama kaybın 126,50
dolar olduğunu belirtmektedirler. Aynı araştırıcılar bunun mastitisten dolayı olan kayıptan
daha fazla olduğunu ileri sürmektedirler. Köse ve ark. (2006) Türkiye’de pek çok sürüde östrus
tespit oranının %50 den aşağıda olduğunu belirtmişlerdir. Bir çiftlikte ekonomik nedenlerden
dolayı %60 ile % 80 oranlarında östrüsların algılanması ideal kabul edilir (Esslemont,1992).
Bir çiftlikte ekonomik nedenlerden dolayı %60-80 oranlarında östrüs tespiti ideal kabul edilir
(Esslemont,1992). Ancak Becker ve ark. (2005), Avrupa’daki bazı güçlü süt sığırı işletmelerinde
yaptıkları çalışmada, uygulamada bu oranın %60’ın altında kaldığını göstermişlerdir.
İneklerde östrüsün belirlenmesinde en pratik yöntem davranış değişikliklerinin tespit
edilmesidir. Davranış değişikliklerinin belirlenmesi bir başka ifadeyle gözlem yöntemi etkili
olmakla beraber özellikle büyük sürülerde güç olması, zaman israfına neden olması ve fazla iş
gücü gerektirmesi gibi olumsuz yönleri vardır. Günümüzde süt inekçiliğinde daha büyük sürülere
eğilim vardır. Büyük sürülerden oluşan modern işletmelerde bakıcı başına düşen inek sayısının
artması, östrüs davranışlarının belirlenmesi için harcanan zamanın azalması gözlenemeyen
östrüslerin insidansının artmasına yol açmaktadır. Östrüs tespitinde başarısızlığının önemli
bir nedeni de ineklerin genellikle eç saatlerde östrüs belirtileri göstermeleridir. Bu nedenlerle
değişik östrüs tespit yöntemleri geliştirilmeye çalışılmıştır.
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Bu yöntemlerden otomatik östrüs tespit yöntemleri geliştirilmiş ve bilgisayar teknolojisi ile
birleştirilmiştir (Peter ve Bosu, 1986; Lehrer ve ark, 1992; Nebel ve ark, 1994; De Mol ve ark,
1997; Firk ve ark, 2001).
RFID nedir?
RFID, Radio Frequency Idendification yani “Radyo Frekans Tanımlama” kelimelerinin
kısaltmasıdır. RFID, radyo frekans yoluyla haberleşme protokollerini gerçekleştiren, içindeki
bilgileri radyo frekans kaynağına gönderen bir çip olarak tanımlanabilir. RFID etiketler veya
TAG’lar, bilgi alışverişini tamamen temassız olarak radyo frekansıyla gerçekleştirirler.
RFID teknolojisine sahip ürünler iki temel sınıfa ayrılır. Bunlar aktif ve pasif RFID etiketlerdir.
Aktif etiketlerin içerisinde bir güç kaynağı bulunurken, pasif etiketler içerisinde her hangi bir
güç kaynağı bulunmaz. Aktif etiketlerin okuma mesafeleri oldukça uzunken, pasif etiketlerin
okuma mesafeleri kısadır. Aktif etiketlerin ömrü 5-10 yıl kadar iken, pasif etiketlerin ömürleri
ise en az 20 yıldır.
RFID teknolojisi aslında 70 yıl öncesine dayanan bir teknolojidir. Bununla birlikte sağlamış
olduğu avantajlar henüz daha yeni kullanılmaktadır. Pasif RFID uygulamaları olarak, personel
geçiş kartları, HGS, kredi kartları, ürün etiketleri, hayvan kulak küpeleri örnekleri sayılabilir.
Arama Boğası Kullanımı
Arama boğası tanımı, bir sürü içerisindeki, kızgın hayvanların tespiti amacıyla kullanılan,
infertil (steril) boğalar olarak tanımlanabilir. Bir sürüde kızgınlık tespiti amacıyla boğaların
yanında freemartin düveler ve hormonal olarak (androjenik) aktif hale getirilmiş kurudaki
inekler de arama boğası olarak kullanılabilmektedir.
Arama boğasının varlığında ineklerin kızgınlık belirtileri daha belirgin ortaya çıktığı
bilinmektedir. Ayrıca boğalar inekler için biyostimülatör bir görev de görürler. Nitekim subklinik
östrus gösteren hayvanların sayısında bu sayede % 7-9 oranında azalma sağlanabilmektedir. Bir
arama boğasının kızgınlıkları tespit etme oranı % 97 civarındadır. Bir sürüde ideal rakam, her
100 inek için 1 arama boğasının kullanımıdır.
RFID-RF ile kızgınlıklar nasıl tespit edilir?
Hayvancılık alanında RFID kimliklendirme sistemlerinin iso standardı “iso 11784/11785”
olarak belirlenmiştir. Bu standartlarda kullanılacak olan radyo frekans alanı düşük frekans
aralığındadır ki; kullanılan frekanslar 125 veya 134.1 kHz frekanslarıdır. Sistemde en uygun
frekans aralığı 134.1 kHz olarak belirlenmiştir. RFID-RF sisteminin mimarisinde elektronik
donanım ve çipler bu frekans aralığına uygun olarak kullanılmaktadır.
Kızgınlık takibinde kullanılacak olan bu sistemin maliyeti, dünyada mevcut takip
sistemlerinin tamamından daha düşüktür. Sistem hem düşük maliyetlidir ve hem de yüksek
başarı oranına sahiptir. Bu özellikleriyle mevcut sistemlere göre çok başarılıdır.
Bir arama boğasının hareketlerini tespit etmek, 24 saat gözlem gerektirebilir. Sistemin
temeli, arama boğasının hareketlerinin elektronik olarak tespitine dayanmaktadır. Kızgınlık
takibinde, subklinik östruslar da dahil, östrus tespitinde en yüksek başarıyı, doğal bir şekilde
boğalar sağlamaktadır.
RFID bir sistem olarak bir ID (kimlik) numarasına sahip bir etiket ve okuyucudan meydana
gelir. Bu sistemde 20 yıllık ömre sahip RFID cam etiketler, ineklerin 1. ve 2. caudal vertebraların
dorsaline, subcutan olarak özel enjektörleri vasıtasıyla implante edilmektedir. Bu şekilde bir
sürüdeki ineklerin her birine tanımlama için ID (kimlik) numarası verilmektedir.
Arama boğasının göğüs veya çene altı bölgesine gelecek şekilde bağlanmış bir RFID
okuyucu ve RF (radyo frekans) modülle tümleşik aparat bulunmaktadır.
Kızgınlık gösteren bir ineğe boğanın gösterdiği en belirgin davranışı çene dayama ve aşım
hareketleridir. Geleneksel olarak ineğin östrüsta olduğunun en doğru işareti bir başka ineğin
diğer ineğe aşıma izin verdiği dönemdir. Boğanın bulunduğu bir sürüde de bu dönem, boğanın
aşım yaparak inekle birleştiği dönemdir (Dolecheck, 2015). Östrüs döneminde toplam atlama
faaliyetleri ortalama olarak sadece 24.1 sn olarak tahmin edilmiştir (Walker ve ark., 1996).
Östrüs belirtileri göstermeye başlamış ancak tam olarak östrüsta olmayan bir inek ortalama
olarak boğanın altında 2 sn. den daha az kalmakta ve çekilmektedir. 2 sn. nin üzerinde bir
duruşsa, bu hayvanın tam östrüs devresinde olduğunu göstermektedir. Çene altına bağlanmış
RFID-RF sistemi, çene dayama hareketlerini ve aşım hareketini de algılayabilirken, göğüs
bölgesine takılmış RFID-RF sistemi sadece aşım hareketlerini algılamaktadır. Arama boğasına
takılmış olan RFID-RF sistemi, çene dayama ve aşım hareketleri sırasında ineğe implante
edilmiş olan RFID cam etiketlerin okumasını gerçekleştirmektedir. Boğaya takılmış olan RFIDRF modül, ID numarası okunan bilgileri, içerisinde ki verici yoluyla çiftlik içerisine kurulu olan
alıcı sisteme iletmektedir. Bir RFID etiket okuma sırasında saniyede 2000 puls üretebilmektedir.
Sistemde örneklemede saniyede 10 okuma yapılmaktadır. Bu saniyenin 1/10’da biri sürede
zamanlama tanımı yapılabilmesine imkân vermektedir. Alıcı sistemde bilgileri ve okuma
süreleri tespit edilen inekler bir filtre programından geçirilmekte ve östrüs pozitif inekler bu
şekilde tespit edilmektedir. Östrüsta olduğu tespit edilen inekler alıcı sistem üzerinde uyarıyla
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veya GSM modem yoluyla suni tohumlamayla yetkili görevlileri, cep telefonlarına “TR..X küpeli,
Y padokunda ki inek kızgınlık gösteriyor” gibisinden uyarı mesajı yoluyla uyarmaktadır. Bu
şekliyle sistemin kullanımı, iş gücüne, tecrübe ve bilgi birikimine ihtiyaç duymamaktadır.
Sonuç olarak;
RFID-RF sistemi, konusunda en etkin iki metodu birleştirmek yoluyla yapmaktadır.
Bunlardan birisi RFID teknolojileri, diğeri ise en verimli kızgınlık tespiti yapan arama boğası
metotlarının elektronik ortamda birleştirilmesidir. Diskin ve ark. (2000), optimal bir östrüs takip
sisteminin taşıması gereken özellikleri aşağıda bildirmektedirler.
-Hayvanları sürekli izleyebilmelidir.
-Güvenlik sınırları kabul edilebilir olmalıdır.
-Düşük iş gücü maliyeti gerektirmelidir.
-Düşük maliyetli olmalıdır.
-Yüksek hassasiyet ile yüksek algılama oranı sağlamalıdır.
Bu kriterlere göre RFID-RF sistemi, optimal bir kızgınlık takip sisteminin tüm özelliklerini
kapsayacak niteliktedir. Bu sistemin AR-GE çalışması olarak (TUBİTAK TEYDEP 1512) ön
prototip denemeleri tamamlanmış olup; süt ineği işletmelerinin önemli bir sorununu çözüme
kavuşturacağı düşünülmektedir.
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ÖZET

Türkiye hayvan verlığı bakımından dünyada yedinci sırada olmasına rağmen birim
hayvandan elde edilen et ve süt veriminde hayvancılığı gelişmiş ülkeler içinde aynı başarıyı
gösterememektedir. Türkiye hayvan işletme varlığının büyük bir kısmını (1/10) KOP bölgesinde
bulundurmaktadır. Türkiye ve KOP bölgesinde birim hayvandan elde edilen verimin kısa sürede
arttırılması için biyoteknoloji kullanılmalıdır. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde suni tohumlama ve
embriyo transferi başta olmak üzere biyoteknolojik yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır.
Türkiyede de Embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemler kullanılmalı ve gebelik oranlarını
yükseltebilmek embriyonik ölümleri azaltmak amacıyla farklı yöntemler uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Embriyo Transferi, Biyoteknoloji, Fertilite, Embriyonik Ölüm

1.GİRİŞ

Hayvan yetiştiriciliğinde ve ıslahında temel konu şüphesiz üremedir. Çünkü populasyonların
verimleri ne kadar yüksek olursa olsun döl verimleri yeterli değilse, bu verimlerin sürekliliği
ve diğer kuşaklara aktarılması söz konusu değildir (Sönmez, 1990). Bu nedenledir ki; hayvan
yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olan sorunların en önemlilerinden birisi de
infertilitedir. İnfertilitenin nedenleri arasında da endokrin yetersizlikler sonucu meydana
gelen erken embriyonik ölümler, tohumlama zamanı, fonksiyonel bozukluklar, genital organ
hastalıkları, beslenme bozuklukları, östrüs sikluslarının düzensizliği, östrüsün sakin geçmesi ve
ovaryumların siklik faaliyetlerinin tamamen durması sayılabilir (Çınar, 2002).
İnfertilenin en önemli sebeplerinden birisi embriyonik ölümlerdir. Embriyonik ölümler
doğum–gebe kalma aralığının uzamasına, gebelik başına düşen suni tohumlama sayısının
artmasına ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Sütçü bir işletmede postpartum
85. günden sonraki gebe kalmamış bir ineğin işletmeye maliyetinin günlük 4 dolar olduğu
hesaplanmıştır. Bu zararı ortadan kaldırmak için ineklerin postpartum 60–90. günler arasında
gebe kalması gerekmektedir (Charles ve ark, 2004).
İneklerde tohumlama sonrası fertilizasyon oranı % 89–100 iken buzağılama oranının %
45–65 olduğu bildirilmektedir. Bu kayıpların yaklaşık % 22’si tohumlamadan sonraki ilk 21 gün
içinde oluşan erken embriyonik ölümlerdir. Bu ölümlerin de % 70-80’i tohumlamadan sonraki
8–16.günler arasında olmaktadır (Howard, 2005).
Embriyonik ölümler, embriyonal dönemde karşılaşılan ve fertilite kaybına neden olan bir
sorun olarak tanımlanmakta ve çiftlik hayvanlarındaki infertilitenin en önemli sebebi olarak
kabul edilmektedir (Thatcher ve ark, 2006). Embriyonal dönem fertilizasyonu takiben 42–45.
güne kadar devam eden dönem olup, ineklerde 42. günden önce oluşan ölümler, embriyonik
ölüm olarak kabul edilmektedir (Alaçam, 1994). Embriyonik ölüm insidansının % 6.1-28 olduğu
bildirilmektedir. Ancak repeat breeder, süt verimi yüksek, 5. doğumunu yapmış inekler, sıcak
iklim bölgesinde bulunan düve ve ineklerde daha yüksek olmaktadır (Silva ve ark, 2002,
Thatcher ve ark, 2006).
Tohumlama sonrası gebeliğin maternal kabulü olarak nitelenen dönem “kritik dönem”
olarak tanımlanmaktadır. İneklerde önemli ekonomik kayıplara neden olan erken embriyonik
ölümlerin önemli bir bölümü, bu dönemde oluşabilecek problemlerden kaynaklanmaktadır.
Bu dönemde inekler gebe olsalar dahi; embriyo tarafından salgılanan IFN-t doğru zamanda ve
yeterli miktarda salgılanmadıkça uterus endometriumundan PGF2α salınımını engelleyemez.
Bu nedenle gebeliğin devam etmesi için PGF2α salınımının başarılı bir şekilde bloke edilmesi
gerekir (Bineli ve ark, 2001, Güzeloğlu, 2006).

2. EMBRİYO TRANSFERİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Embriyonik ölümler çok kompleks olduğundan spesifik bir nedene bağlamak zordur.
Çünkü fizyolojik, endokrinolojik, genetik, immünolojik ve çevresel etkiler sonucu ölümler
şekillenebilir. Bunlardan biri ya da bir kaçı embriyonik ölümlere neden olabilirler (Sreenan
and Diskin, 1987). Çevresel stres faktörlerinden sıcaklık, süt verimi, beden ısısı artışı, beslenme
bozukluğu/dengesiz beslenmeler, aşırı huzursuz edici davranışlar önemli oranlarda embriyonik
ölümlere neden olabilirler (Alaçam, 1994).
2.1. Embriyoya bağlı nedenler
Çevresel stres faktörleri; folliküler gelişim, ovulasyon ve embriyonun gelişimini azaltırlar.
Embriyolar blastosist safhasına ulaştıktan sonra süt verimi ve vücut ısısındaki artışlar
1
2
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laktasyondaki sütçü taşıyıcı ineklerde fertiliteyi olumsuz etkiler (Vascencelos, 2006).
Embriyonun gelişim aşamasında PGF2α’nın in-vivo ve/veya in-vitro yoğunluğu;
embriyonun gelişimi ve yaşamı üzerine direkt olarak etkilidir (Charles ve ark, 2004).) PGF2α
8 hücreli fare embriyolarının morula, blastosist ve expanded blastosist safhalarına ulaşan
embriyoların sayılarında azalmaya neden olmaktadır (Charles ve ark, 2004, Breul ve ark, 1993 ).
2.2. Alıcıya bağlı nedenler
Ruminantlarda embriyonik ölümlerin çoğu preimplantasyon döneminde yani
embriyo transferi yapıldıktan sonra 8–16. günlerde meydana gelmektedir. Bu dönemde
annenin dengesiz beslenmesi, aşırı çevre ısısı ve bazı spesifik enfeksiyonlar (Trichomoniasis,
Campylobacteriosis ve viral enfeksiyonlar) embriyonal yaşamı olumsuz etkilemektedir (Alaçam,
1994, Howard, 2005). Bu dönemde teratojenik faktörlerin etkileri de oldukça önemlidir (Alaçam
1994).
Çevresel stres faktörlerine maruz kalan taşıyıcılarda;
1. Süt verimi arttikça gebelik oranı düer, embriyonik ölümler artar.
2.Sıcaklık sitresne maruz kalan taşıyıcılarda plazma progesteron seviyesi düşük olur; buna
bağlı olarak gebelik oranı düşük embriyonik ölüm oranı yüksek olur,
3.Taşıyıcılarda beden ısıs arttıkça; gebelik oranlarında azalma,embriyonik ölümlerde
artma olabilir
4.Laktasyon ilerledikçe gebelik oranlarında artış olmaktadır.
Vascencelos ve ark (2006) yüksek süt verimine sahip ve sıcaklık stresine maruz kalan
taşıyıcıların, gebe kalma oranlarında azalma olduğunu bildirilmektedir. Araştırıcılar aynı
şartlarda bulunan ineklerde embriyo transferi ve suni tohumlamadan elde edilen gebelik
oranları ve embriyonik ölümleri değerlendirdiklerinde, embriyo transferi yapılanlarda geç
embriyonik ölümlerin daha fazla olduğunu belirtmektedirler.
Suni tohumlama, embriyo transferi, sıcaklık, süt verimi gibi çeşitli stres faktörleri ineklerde
yangı oluşturabilmektedir. Bu yangıyı azaltmak için ST’yı takiben 5. gün yangı gidericilerin
uygulanmasıyla gebelik oranında artışların olabileceği ifade edilmektedir (Charles ve ark, 2004).
2.3. Diğer nedenler
Uygulayıcı teknisyenin becerisi ve deneyimi, embriyonun çözdürülme prosedürü,
embriyonun dondurulma protokolü, embriyonun kalite ve gelişim safhasının değerlendirmesi
vs. gibi faktörler de gebe kalma oranı ve embriyonik ölümler üzerine etkilidir (Tekeli, 1994).

3. FERTİLİTENİN
GİRİŞİMLER

ARTIRILMASI

AMACIYLA

YAPILABİLECEK

3.1. Preovülatör follikülü büyüterek büyük corpus luteum oluşumunu sağlamak
Büyük bir corpus luteum (CL) daha fazla progesteron salınımı yapacaktır. Progesteronun
embriyonun gelişimi gebeliğin maternal kabulü ve gebeliğin devam etmesinde önemli rolü
olduğu bilinen bir gerçektir. Baruselli ve ark (2000) taşıyıcıların senkronizasyonu sonrası 6.
günde plazma progesteron düzeyi ile CL büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve
büyük CL’a sahip taşıyıcı düvelerde daha yüksek gebelik elde edildiğini bildirmektedirler.
Buna karşın Battocchio ve ark (1999) CL hacmi ile progesteron düzeyi arasında bir ilişki
olmayabileceğini ifade etmektedirler. Spell ve ark (2001) da embriyo transferinden gebe kalan
ve gebe kalmayan taşıyıcıların, CL büyüklüğü ile plazma progesteron düzeyi arasında bir
farklılık olmadığını bildirmekedir.
Silva ve ark (2002) taze ve dondurulup çözdürülen embriyo transferi çalışmasında 0, 4,
7 ve 21.günlerde inek ve düvelerde plazma progesteron düzeyi ile gebelik, taze ve donmuş
embriyo transferinde embriyonik/fötal ölüm arasındaki ilişkiyi değerlendirmişlerdir. Elde edilen
sonuçlara göre inek ve düvelerde embriyonik ölüm erken dönemde daha yüksek olmaktadır.
Tablo 3.1.1. İnek ve düvelerde embriyo transferinde plazma progesteron seviyesi, taze ve
donmuş embriyo transferinde elde edilen gebelik oranları
Embriyonik ölümler
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Fötal
ölüm

Progesteron seviyesi (Gün)

Toplam
gebelik
(%)

Grup

n

E (n,%)

G (n,%)

(n, %)

0

4

7

21

İnek

165

56(33.9)

39(23.6)

2(1,2)

.21

.91

2.71

6.04

42.4

Düve

242

90(37.2)

26(10.7)

7(2.9)

.21

.99

3.03

5.98

52.1

T.E.

128

42(32.8)

18(14.1)

4(3.1)

50.0

D.E.

279

104(37.3)

47(16.8)

9(3.2)

42.7
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T.E. Taze Transfer, D.E. Dondurulup Çözdürülmüş Embriyo Transfer, E Erken, G Geç
Luteal dönem öncesinde progesteron uygulamaları follikül gelişimini hem hızlandırmakta
hem de artırmaktadır (Savio, 1993). Purcell ve ark (2005) embriyo transferinden hemen sonra
(siklusun 7. günü) 13 günlük CIDR (intravaginal progesterone-releasing device) uygulamasıyla
elde edilen gebelik oranının kontrol grubundan daha düşük olduğunu bildirmektedirler
(kontrol % 65, CIDR % 60). Moura ve ark (2001) progesteron implant ve heatsynch kombinasyonu
uyguladıklarında; 10. günde dominant follikülünün daha fazla büyüklüğe ulaştığı (1.25±0.23
cm, kontrol 1.00± 0.13 cm), CL ların daha büyük çaplı olduğu (1.81±0.12 cm, kontrol 1.54±0.17
cm), 17. gündeki plazma progesteron düzeyinin daha yüksek olduğu (2.96±2.33ng/ml, kontrol
1.98±1.28ng/ml) belirlenmiştir. Alıcıların transfer edilebilir yüzdesi de (CL>1.3) daha yüksek
(% 52.5 ve 78.6) olarak elde edilmiştir. Çalışmadaki taşıyıcılara ait siklusun 6. günündeki CL
büyüklüğü, plazma progesteron düzeyi ve conception oranı Tablo 3.1.2’de görülmektedir.
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Tablo 3.1.2 Siklusun 6. günündeki CL büyüklüğü, plazma progesteron düzeyi, CL alanı ve
conception oranı
CL alanı (USG)

N

Progesteron düzeyi
(ng/mL)

Ortalama CL
alanı (cm2)

Conception oranı
(%)

CL1 (> 2.O cm2)

77

2.44 ± 0.86

2.66 ± 0.51

47/77 (58.4 %)

CL2 (1.5-2.0 cm2)

41

1.75 ± 0.69

1.74 ± O.10

17/41 (41.5 %)

CL3 (< l.5cm2)

22

0.96 ± 0.56

1.19 ± 0.20

07/22 (31.8 %)

Daha fazla progesteron düzeyinin elde edilmesinde diğer bir yaklaşım da CL sayısının
artırılmasıdır. Bu amaçla eCG uygulamaları yapılabilmektedir. Nitekim Nogueira ve ark
(2004) yaptıkları bir araştırmada 400 İÜ eCG ile en büyük çaplı CL elde edildiğini, 600 İÜ eCG
uygulamasıyla ise daha fazla sayıda CL oluştuğunu bildirmektedirler. Elde edilen progesteron
düzeylerine bakıldığında, daha fazla CL’a sahip olanlarda daha yüksek progesteron düzeyi
görülmüştür. Ancak gebelik oranlarında önemli bir fark görülmemiştir.
3.2.Corpus luteumun gelişimini hızlandırmak
Corpus luteumun büyüme hızı ve farklılaşması LH pikinin salınım sıklığı ile ilişkilidir
(Bineli ve ark, 2001, Gatius ve ark, 2006). Tohumlama öncesi veya sırasında uygulanan GnRH
enjeksiyonları ile LH piki uyarılmakta ve sonuçta CL gelişimi daha hızlı olmaktadır. (Chenault,
1990).
Çınar (2002) tohumlamadan hemen sonra (0. gün) yapılan GnRH’nın progesteron
seviyesinde artışa neden olmazken, tohumlamayı takip eden 12. günde GnRH uygulaması
plazma progesteron seviyesini artırdığını araştırıcı tarafından bildirilmiştir. Araştırıcının elde
ettiği sonuçlar Tablo 3.2.1’de özetlenmiştir.
Tablo 3.2.1 On ikinci gün plazma progesteron seviyesi ve gebelik oranları
GnRH uygulama
Günü

N

Kontrol
0

ort. Plazma progesteron seviyesi (ng/ml)

Gebelik oranı (%)

Gebe

Boş

20

2.309

1.814

25

20

2.703

2.817

40

0 + 12

20

3.176

3.075

35

12

20

2.779

1.759

35

Howard ve ark (2005) östüsten 5 ya da 6 (tohumlamadan 5/6) gün sonra ya da embriyo
transferinden (ET) önce (1, 2 gün) taşıyıcılara GnRH uygulamasının % 45 oranında daha
fazla gebelik sağladığını bildirilmektedirler. Bunun nedenini folliküler dinamiğin değişmesi,
luteal dokunun gelişmesine ve sistemik progesteron seviyesinin artışına bağlı olduğunu
bildirmektedirler.
Ataman ve ark (1998) tohumlama anında kas içi ve burun mukozasına püskürtülerek GnRH
uyguladıkları çalışmada 19. günde progesteron seviyesine bakarak gebelikler belirlenmiştir.
Kas içi, burun spreyi ve kontrol grubunda elde ettikleri gebelik oranı sırasıyla 87.5, % 87.5ve %
62.5 olduğu bildirilmektedir.
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3.3. Aksesör corpus luteum oluşturmak/Luteal dönemde progesteron seviyesinin
artırılması
Luteal dönem süresince plazma progesteron seviyesinin yüksek düzeyde olmasını
sağlayarak gebelik oranında artış olacağını bildiren değişik araştırıcılar vardır. Bu amaçla
birçok yöntem uygulanmaktadır. Plazma progesteron düzeyinin artırılması için aksesör CL
oluşumunun uyarılması bunlardan biridir (Howard ve ark 2005). Tohumlamadan sonra 5 ya da
12. günlerde GnRH uygulamasının oluşturduğu aksesor CL’lar progesteron seviyesinde artışlara
neden olmaktadır (Willard ve ark, 2003, Howard ve ark, 2005).
Howard ve ark (2005) ovsynch protokolü sonunda tohumlanan hayvanlara 5. günde GnRH
uygulamasının 13. gündeki progesteron seviyesini önemli derecede artırdığını ancak gebelik
oranında artışa neden olmadığını bildirmektedirler.
Erdem ve ark (2002) tohumlamadan sonra 12. günde GnRH uyguladıkları grupta gebeliğin
devamı için kritik günler olan 15–17. günlerde progestron seviyesi kontrol grubuna göre daha
yüksek bulunduğunu ifade etmektedirler. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.3.1’de özetlenmiştir.
Tablo 3.3.1 Kontrol ve deneme grubu plazma progesteron seviyeleri
Kan Alma Günleri

GnRH (n=14)

Kontrol (n=9)

12

2.199±0.161

1.929±0.315

16

2.598±0.217

2.210±0.322

18

2.638±0.249

2.196±0.235

Sartori ve ark (2006) modifiye-ovsynch protokolü ile yaptıkları suni tohumlama ya da
embriyo transferi sonrası 7. günde tek ve çift follikül bulunduran hayvanların progesteron
seviyelerine bakmışlardır. Progesteron seviyesi çift follikül bulunduranlar da (Tek follikül
1.88ng/ml, çift follikül 2.67ng/ml) önemli derecede yüksek bulunmuştur. Elde edilen gebelik
oranlarında istatistikî fark görülmemekle birlikte sayısal olarak çift follikül olanların lehine bir
durum olduğunu bildirmektedirler. Ayrıca 25–32. günler ile 60–66. günler arasındaki embriyonik
ölümler, ET grubunda çift follikül bulunduranlarda yani progesteron yüksek olanlarda önemli
derecede düşük bulunmuştur (Tek follikül % 20.3, çift follikül % 50.0). Bu durumun progesteron
seviyesinin yüksek olmasından kaynaklanabileceğini ileri sürmektedirler.
Santos ve ark (2001) aksesör CL oluşturmak için tohumlama sonrası 5. günde hCG
uyguladıkları çalışmada ineklerin % 86.2’sinde aksesor CL oluşurken, kontrol grubunda bu
oranın % 23.2 olduğu bildirmektedirler. Plazma progesteron seviyesi hCG yapılan grupta 5ng/
ml’ye yükseldiği ve bunun gebelik oranına olumlu etki yaptığı belirtmektedirler. Conception
oranının uygulama ve kontrol gruplarında sırasıyla 28, 45 ve 90. günlerde % 45.8–38.7, %
40.4–36.3 ve % 38.4–31.9 olarak bildirmişlerdir. Mantovani ve ark (2005) CIDR ve EB (estradiol
benzoate) kullanarak senkronize ettikleri persistent (kalıcı/inatçı) folliküle sahip taşıyıcılara
embriyo transferi yapıldığında elde ettikleri sonuçlar Tablo 3.3.2’de özetlenmiştir.
Tablo 3.3.2. CIDR çıkarıldıktan 24 saat sonraki dominant follikül çapı, corpus luteum alanı,
embriyo transferinin yapıldığı gün plazma progesteron seviyesi ve gebelik oranı

Gruplar
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n

CIDR çıkar 24 h
sonra DF çapı (mm)

Transfer günü CL
alanı (cm2)

Transfer
günü plazma
progesteron (ng/
ml)

Gebelik (%)

G1

70

7.8

1.9

2.3

30.0

G2

71

11.1

2.3

3.8

29.6

G3

67

10.6

2.4

3.8

28.4

G4

70

10.6

2.2

3.1

34.3

Araştırıcılar büyük bir follikülden büyük bir CL oluştuğunu ve daha fazla progesteron
üretildiğini, ancak bu durumun gebelik oranını etkilemediğini ifade etmektedirler.
Binelli ve ark (2001) luteal dönemde plazma progesteron düzeyinin yükselmesi amacıyla
diğer bir uygulamanın eCG enjksiyonu olabileceğini bildirmektedirler. İneklerde eCG hem
LH hem de FSH’nın salınım sıklığını etkileyebilir. Bundan dolayı senkronize edilen folliküler
dalganın oluşma anında eCG enjeksiyonları yapılabilir. Bu amaçla;
1. Follikülün gelişme oranın artırılması daha büyük bir preovulatör follikül oluşturacaktır.
Büyümüş olan follikülden ise büyük bir CL meydana gelecektir.
2. Birbiri ardısıra çok sayıda follikül oluşumu ovulasyonu uyarabilir ve çok sayıda CL
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şekillenebilir. Her iki durumda da ovulasyondan sonra yüksek progesteron seviyesi beklenir.
Baruselli ve ark (2001) embriyo transferi amacıyla taşıyıcılara östrüs siklusunun her
hangi bir dönemini östradiol benzoat, progesteron ve CIDR (0. gün) ile senkronize ettikleri
bir çalışmada, taşıyıcı düvelerin bir kısmına 800 İÜ eCG ugulanmış ve 16. günde transfer
gerçekleştirilmiştir. Siklusun 15. gününde plazma progesteron düzeyi, conception ve gebelik
oranları eCG uygulananlarda kontrol grubuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir.
Araştırıcılara göre eCG uygulaması plazma progesteron düzeyini artırmakta ve bunu takiben
gebelik oranı da artmaktadır. Çünkü;
1. Folliküler büyümenin ve izleyen dönemde CL’ların sayısı artmaktadır,
2. Corpus luteumun büyüklüğü artmaktadır.
3.4. Preimplantasyon döneminde dominant follikülün baskılanması
Kritik dönemde var olan follikülün büyüklüğünün azaltılması veya bu follikülün elimine
edilmesi plazma östradiol düzeyinin düşmesine ve daha sonra östrojenin de rol aldığı
luteolitik sitimülasyonun azalmasına neden olacaktır. Follikülün bu şekilde değişimi gebeliğin
kabulünün desteklenmesine katkıda bulunacaktır (Bineli ve ark, 2001). Kritik dönemde yüksek
düzeyde östradiol salınımı oksitosin ve PGF2α salgısına ve sonuçta gebeliğin sonlanmasına
neden olacaktır (Rensis ve Scaramuzzi, 2003).
Smith ve Grimmer (2002) embriyo transferi çalışmasında transfer zamanında GnRH
uygulayarak 42 gün sonra rektal palpasyon ya da USG ile gebeliklerini belirlemişlerdir.
Uygulama grubunda % 34.2 kontrol grubunda % 42.1 gebelik elde edilen çalışmanın diğer
sonuçları Tablo 3.4.1’de özetlenmiştir. Araştırıcılar, uygulamanın yapıldığı gün hayvanlardaki
follikülün durumunun kilit rol oynadığını, uygulama zamanında yapılan GnRH’nın follikülü
ortadan kaldırmadığı için gebelik oranının düşük olduğunu ifade etmektedirler.
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Tablo 3.4.1 Embriyo transferi anında uygulanan GnRH’nın gebelik oranlarına etkisi
Tolam (n)

Gebe (n)

GnRH

38

13

Gebelik oranı (%)
34.2

Kontrol

38

16

42.1

Taze Embriyo Transferi

46

16

34.8

Donuş Embriyo Transferi

30

13

43.3

Düve (Taşıyıcı)

58

24

41.4

İnek (Taşıyıcı)

18

5

27.8

Sütçü (Taşıyıcı)

48

17

34.7

Etçi (Taşıyıcı)

28

12

44.5

Peters (1996) siklusun 1–13. günler arasında yapılan GnRH enjeksiyonlarının gebelik
oranları üzerine etkisinin değerlendirildiği 6 çalışmayı özetlemiş; bu çalışmalara göre GnRH
enjekte edilen ineklerde gebelik oranı % 3.9’dan % 12’ye yükselmiştir.
Gebeliğin 27. gününde deslorelin uygulanan grupta follikül gelişiminde, CL çapında
ve plazma progesteron seviyesinde artışlara neden olurken gebeliğin 27–45.gün ve 45–90.
günlerdeki embriyonik/fötal kayıpları engellemede etkisiz kalmıştır (Bartolome ve ark, 2006).
Sreenan ve Diskin (1987) bildirdiklerine göre siklusun 14, 15 veya 16. gününde 1000, 1500
ve 5000 İÜ hCG uygulamasının embriyo transferinde gebelik oranını artırmaktadır.
Ayrıca luteal dokunun ve fonksiyonunun, 3 dalgalı sikluslarda 2 dalgalı sikluslara
göre yüzdesinin artmasının folliküler büyümenin yeniden programlanması 5. günde hCG
uygulamasıyla yapılır (Noseir, 2003, Franco ve ark, 2006). Santos ve ark (2001) 5. günde
hCG uyguladıkları programda büyük bir folliküle sahip muhtemel ineklerdeki bu düşüş
kritik dönemde yüksek östrojen içeren follikülün daha yüksek conceptus oranına da bağlı
olabileceğini bildirmişlerdir.
3.5. Embriyonun luteolizisi engellemesi/Embriyonun yaşama gücünün artırılması
İneklerde gebeliğin maternal kabulünün ilk safhası, embriyo tarafından luteolitik
mekanızmanın engellenmesidir (Güzeloğlu, 2006). Conceptuslar kritik dönemde hızlı bir
büyümeye maruz kalırlar (Bineli ve ark, 2001). İnterferon-t (IFN-t) inek ve koyunda gebeliğin
12–24. günleri arasında embriyonun trofoblast hücreleri tarafından salgılanan ve gebeliğin
anne tarafından kabulünü başlatan bir stokin olduğu bilinmektedir. IFN-t’nun PGF2α hangi
hücresel mekanizmalarla durduğu konusunda değişik teoriler vardır. Bunlar;
1-IFN-t; PGF2α biyo sentezinde rol alan moleküllerin ekspresyonunu baskılayacak şekilde
gen ekspresyonunu düzenleyebilir. Örneğin IFN-t prostaglandin biyosentezinde önemli rolü
olan PGHS-2’nin ekspresyonunu invitro olarak inhibe etmektedir.
2-IFN-t luteolizis başlaması için gerekli olan endometrial ERα ve OTR’nü kodlayan genlerin
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transkripsiyonunu baskılamaktadır (Güzeloğlu, 2006).
Thatcher ve Hansen (1992) 17. günde conceptusların büyüklüğü 15-25mm olduğunu
bildirmektedirler. Daha küçük conceptusların yeterli miktarda bIFN-t üretemezler ve
embriyonun endometriuma gönderdiği antiluteolitik işaretler yetersiz kaldığından gebelikler
son bulmaktadır. Bu gibi kayıpların önlenmesinde muhtemel bir yol, kritik dönemde bIFN-t
verilmesidir (Bineli ve ark, 2001). Meyer ve ark (1995) ineklere günde iki kez bIFN-t (rbIFN-t)
siklusun 14–24. günleri intra uterin uygulamışlardır. rbIFN-t ınfüzyonu ile CL’un ömrü bovine
serum albumin (BSA) verilenlere göre uzamakla birlikte rbIFN-t’nin pratik olarak (örneğin im.)
uygulanamaktadır.
Sıcaklık stresi conceptusun büyümesini geciktiren önemli bir neden olarak
tanımlanmaktadır. Subtropikal/tropikal bölgelerde yüksek süt verimli inekler sıcaklık stresine
daha duyarlı olduğundan yaz aylarında bu ineklerde gebelik oranları kesin bir şekilde düşer.
Bundan dolayı sıcaklık stresinin azaltılması yönünde sürü idaresinde yapılan bazı iyileştirmeler
kritik dönemde conceptus büyüklüğünün artması ve gebeliğin kabulünün desteklenmesiyle
sonuçlanabilir (Bineli ve ark, 2001).
3.6. Ananın luteolitik cevabın azaltılması
Ruminantlarda CL’dan salgılanan progesteron gebeliğin devamı için zorunludur.
Ruminantlarda luteolitik PGF2α, CL’un regresyonuna dolayısıyla progesteron salgısının
azalmasına neden olur (Alaçam, 1994a). Uterus içinde sağlıklı bir embriyo olması halinde
gebeliğin oluşması ve devamı için ilk olarak embriyo, uterus ve CL arasında birtakım karmaşık
mekanizmaların devreye sokulması gerekmektedir. Bu karmaşık mekanizma embriyonun
trofoblast hücrelerinden salgılanan İnterferon-tau (IFN-t) vasıtası ile başlatılır. Ruminantlarda
IFN-t’nın fonksiyonlarından en önemlisi uterus endometriumundan PGF2α’nın pulzatif
salgısını azaltarak CL’un ömrünü uzatmaktır (Güzeloğlu, 2006). İnek endometriumu invitro
hücre kültürlerinden IFN-t’nın PGF2α salınımını durdurduğu çok açık bir şekilde gösterilmiştir
(Güzeloğlu ve ark, 2004).
Kritik dönemde PGF2α sentez mekanizmasının özel olarak durdurulması gebeliğin
kabulünü artıracaktır (Bineli, 2001). Endometrial prostaglandin inhibitörü olarak linoleik asit
kullanılabilmektedir. İnvitro olarak linoleik asit, COX-2 aktivitesinin önlenmesini sağlayarak
PGF2α sentezini yapan sistemin PGF2α sentez kapasitesini düşürmektedir (Weems ve ark, 2006).
Gebe olan ineklerede 17. günde linoleik asitin fazla araşidonik asitin az miktarda olduğunu
tespit etmişlerdir. Bu bilgilerin ışığında uterusun luteolitik cevabının azaltılmasında muhtemel
bir stratejinin de uterustaki linoleik-araşidonik oranının artırılmasında lipid kompozisyonunun
değiştirilmesi olabilir (Scenna ve ark, 2005, Weems ve ark, 2006).
Son zamanlarda PGF2α sentezini engelleyen diğer bir strateji de flunixin meglumin (FM)
gibi nonsteroid antienflamatuar ilaçların uygulanmasıdır (Scenna ve ark, 2005, Güzeloğlu ve
ark, 2007). FM kuvvetli bir non-steroidal anti-inflamatuar madde olup cyclooxygease–2 (Cox–2)
enziminin aktivitesini inhibe ederek arachidonic asitten PGF2α üretilmesini engeller (Anderson
ve ark, 1990). FM’nin sistemik kullanımının PGF2α’nın sentezini engellediği, kandaki PGF2α nın
metaboliti PGFM miktarında azalma ile tesbit edilmiştir (Weems ve ark, 2006)
Luteolitik bir hormon olan PGF2α endometriumun epitel hücrelerinde sentezlenir ve
oksitosin hormonu endometriumdaki resepörlerine bağlanarak bu sentez ve salgılama olayını
pulzatif bir şekilde düzenler (Lemaster ve ark, 1999). İneklerde doğal aşımdan sonraki 5–8.
günler arasında uygulanan FM, oksitosin ile uyarılan PGFM salınımını ve oksitosin ile indüklenen
embriyonik ölümleri engellemektedir. Oksitosinin ortaya çıkması uterus endometriumundan
PGF2α salgısını sitimüle etmesi embriyonun gelişimini yavaşlatır ve hatta ölümüne neden
olur. FM’nin oral uygulamaları da uterustan PGF2α sentezini ve salınımını engellemektedir. FM
granüllerini günde iki, üç veya dört defa siklusun 15. gününden itibaren 9 gün süreyle düvelerin
rasyonlarına ilave edilmiştir. Rasyonlarına 3–4 kez FM ilave edilen düvelerde siklusun 5–6 gün
uzadığı tespit edilmiş, luteolizis ise uygulama sona erdikten sonra oluşmuştur (Odensvik ve
ark, 1998).
Suni tohumlama ve embriyo transferi sırasında yapılan maniplasyonlar, suni tohumlama
ya da embriyo transferi kateterinin ineğin genital organına teması sonucu yangı oluşur ki; bu
da PGF2α salgısına neden olur (Lemaster ve ark, 1999, Scenna ve ark, 2005). Scenna ve ark
(2005) embriyo transferinden önce 60–0. dakika arasında, transferden sonra ise 10–60, 70–120
ve 130–230. dakikalar arasında PGFM düzeylerini değerlendirmişlerdir. Uygulama grubundaki
taşıyıcılara transferden hemen önce ya da sonra 10 ml standart olarak FM uygulayarak FM’nin
gebelik ve PGFM değişikliğine neden olup olmadığı araştırılmıştır. Transferden önce 600dk.ve transferden sonra 70-120 dk arasındaki uygulamaların olumlu katkısının olduğunu
bildirmektedirler. FM uygulaması (transferden önce veya sonra) gebelik oranı üzerine oldukça
olumlu bir etki yapmış, ancak grade-1 olarak değerlendirilen kaliteli embriyoların gebeliğinin
üzerine olumlu/olumsuz bir etki olmamaktadır. Ancak gebeliğinin devam etmesi şüpheli
olan embriyoların desteklenmesinde önemli bir katkıda bulunmaktadır. Grad–2 embriyo
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transferinde FM uygulamasının gebelik oranında etkili olduğu araştırıcılar tarafından ifade
edilmektedir
Purcell ve ark (2005) 622 inek ve 93 düveyi içeren dondurulup çözdürülmüş embriyo
transferi çalışmasında FM uygulamasının oldukça önemli katkı sağladığını bildirmektedirler.
Çalışmada transferden 2–12 dakika önce FM ve FM+CIDR uygulandığında kontrol grubuna
göre ortalama % 10 daha fazla gebelik elde edilmiştir. FM ve CIDR uygulamasından elde edilen
gebelik oranları Tablo 3.6.1’de verilmiştir. Birinci işletmede FM lehine önemli bir fark görülürken
diğer iki işletmede önemli bir fark görülmemiştir.
Tablo 3.6.1 Üç farklı işletmede FM ve CIDR uygulamasında elde edilen gebelik oranları
İşletmeler

FM (%)

CIDR (%)

N

İşletme–1

89

57

141

İşletme–2

69

64

78

İşletme–3

64

67

493

Genel

74

62.6

712
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Güzeloğlu ve ark (2007) sabit zamanlı tohumlama yaptıkları düvelere, tohumlama
sonrası 15. gün (saat 21:00) ve 16. gün (saat 09:00) 1.1 mg/kg dozunda i.m. flunixin meglumin
uygulamasının gebelik oranında yaklaşık % 26 artışa neden olduğu bildirmektedirler.
Uygulamanın esasını gebeliğin maternal kabulünün olduğu kritik dönemde salgılanabilecek
muhtemel PGF2α salınımının önlenerek embriyoya yaşamını devam ettirmesi için zaman
kazandırılması oluşturmaktadır. Elde edilen gebelik sonuçları Tablo 3.6.2’de özetlenmiştir.
Tablo 3.6.2 Kontrol ve deneme gruplarında 29 ve 65. günlerde elde edilen gebelik oranları
Muayene Günü

Kontrol Grubu (%;n)

Çalışma Grubu (%;n)

29

50 (13/26)

76.9 (20/26)

P değeri
0.04

65

46 (12/26)

69 (18/26)

0.09

Stres altındaki inekler de FM uygulaması erken dönemdeki strese bağlı embriyonik
ölümleri engellemektedir. Gebe kalmış ineklerde, embriyonik gelişmenin erken dönemlerinde
çeşitli streslere (nakliye, aşırı sıcak soğuk hava vb.) maruz kalma, normalden daha fazla oranda
embriyonik ölümlere sebep olurlar (Hansen, 2002).
3.7. Geç embriyonik ölüm/erken fötal ölümlerin azaltılması
İneklerde geç embriyonik ölümlerin insidansının ortalama % 12.8 olduğu bildirilmektedir
(Santos ve ark, 2004). Geç embriyonik ölüm/erken fötal ölümlerin azaltılması amacıyla
gebeliğin 27. gününde yapılan ultrasonografik muayene sonucu, gebeliği pozitif olanlara 2.1
mg deslorelin implant uygulaması yapılabilmektedir. Çünkü gebeliğin olduğu cornu uteri
tarafındaki ovaryumdaki folliküler gelişim baskılanmakta ve buna bağlı olarak embriyonun
yaşayabilirliği artmaktadır. Bu uygulamanın nedeni aksesor CL’ların oluşumunun uyarılması,
plazma progesteron düzeyinin arttırılması, folliküler gelişimin baskılanmasıyla geç embriyonik
ölüm ve erken fötal ölümlerin oranının azaltılabilmesidir. Bartolome ve ark (2006)’nın yaptığı
bir çalışmada, gebeliğin 27. gününde uygulanan deslorelin implantın izleyen dönemde gebelik
kayıplarını istatistiksel olarak azaltmamakla birlikte, uygulamaya bağlı olarak gelişen aksesor
CL’a sahip hayvanlarda daha az bir kayıbın olduğunu bildirmektedirler.
Aksesör CL oluşumunun uyarılması (27. günde) her ne kadar geç embriyonik ölümleri
azaltsa da, transfer sırasında birden fazla sayıda CL olması geç embriyonik ve fötal ölümlerin
meydana gelmesini engelleyememektedir. Nitekim Sartori ve ark (2006) yaptıkları bir çalışmada
tek CL olan (7. günde) hayvanlarda elde edilen gebelik oranının 25–32. günde % 40.3 iken;
60–66. günlerde bu oranın % 31.6’ya düştüğü bildirilmektedir. Aynı şekilde çift CL olanlardan
elde edilen gebelik oranları % 51.7’den % 25’e düşmüştür. Dolayısıyla geç embriyonik ölüm/
erken fötal ölümlerin azaltılması düşünüldüğünde transfer sırasında bu özelliğin (tek/çift CL)
bir katkısı bulunmamaktadır.
3.8. Diğer uygulamalar
İşletmelerde sürü sağlığı kontrol programlarının ve mastitis kontrol programlarının
uygulanması, sürüdeki kayıpların minimuma indirilmesinde önemli bir rolü vardır. Kontagiyöz
ve çevresel bakterilerin, viral, protozoal etkenlerin kontrol altında tutulması fertilitenin
arttırılması ve sürekliliğinde önemli bir aşamadır. Ayak hastalıkları ve diğer hastalıklar gibi stres
oluşturabilen faktörlerin elimine edilmesi de fertiliteyi arttıracaktır. Dengeli rasyonun fertilite
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üzerine olumlu etkisi olduğu bilinen bir gerçektir (Alaçam ve Şenünver, 1994, Alaçam, 1994,
Silva ve ark, 2002, Thatcher ve ark, 2006).

4. SONUÇ

Sonuç olarak gebeliğin meydana gelmesi ve devam etmesi çok önemlidir. Bunun elde
edilebilmesi tohumlama/embriyo transferi öncesinden başlayarak, tohumlama/embriyo
transferi sonrasına kadar olan birtakım uygulamalara bağlı olabilmektedir.
Fertiliteyi artırma amacıyla yukarda anlatılan bir programın seçilmesinin çok iyi sonuçlar
vermesi kadar olumsuz sonuçlar vermemesi de önemlidir. Embriyo transferi çalışmaları oldukça
maliyetli uygulamalardır. Bunun yanında yoğun bir iş gücü ve zaman da harcanmaktadır. Bu
nedenle yapılan bir uygulamada sayısal olarak elde edilen bir artış bile çok önemli bir başarıdır.
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YEREL SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖNEMLİ BAZI HASTALIK
SORUNLARI
Handan Türkmen1
Mücahit Turgut Özdemir2

ÖZET

Bu çalışma Mayıs 2013-Haziran 2015 tarihleri arasında Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu
Bölgesi’ndeki on şehirde yapılan farklı amaçlı çalışmalar esnasındaki saha gözlemleri esas
alınarak hazırlanmıştır. İlkel ahır yapıları ile hayvan sağlığı arasındaki ilişkilerin, parazit ve
paraziter hastalıklara öncelik verilerek, vurgulanması amaçlandı. Çalışma boyunca 44 köydeki
86 ahırda inceleme yapıldı. Toplam 617 (538 dişi, 79 erkek) adet hayvan yalnızca gözle muayene
edildi. Hayvanların %100’ünde (bunlardan en az biri olmak üzere) arazide oluşan yırtık ve
çizikler gibi sorunlar ile miyazis, mastitis, siğiller, tırnak bozuklukları, uyuz veya mantar, özellikle
1-3 aylık yavrularda sıklıkla ishal olduğu görüldü. Dışkı muayeneleri yapılan 91 hayvanın 39’(%
42.9)’unda Giardiaspp. kistlerine, 19 (%20.9)’unda Toxocaravitulorum yumurtalarına rastlandı.
21 preparatın 5 (%23.8)’inde Cryptosporidiumspp. ookistleri görüldü. Bazı ahırlarda kan işeme
sonucu hayvan ölümleri olduğu belirlendi. Hayvan barınaklarının ihtiyaca göre çok küçük, ilkel
yapıda olduğu, çoğu barınakta pencerelerin bulunmadığı ya da çok küçük olduğu görüldü. Yeni
doğan yavruların diğer erişkin ineklerle aynı ortamda tutulduğu saptandı. Çalışma sonunda
hijyen kurallarından yoksun, ilkel yapılı ahırlarda yaşayan, sağlık kontrolleri ve sağaltımları
gerektiği şekilde yapılamayan hayvanlarda, sağlık sorunlarına modern ahırlarda olduğundan
daha sık rastlandığı bir kez daha vurgulandı.
Anahtar kelimeler: Hayvan sağlığı, sığır hastalıkları, parazit, ilkel barınak, ishal.

1.GİRİŞ : Tarım ve hayvancılık ülkesi olarak kalkınmada en önemli hamle “hayvan
yetiştiriciliği” nin uluslararası standartlarda yapılıyor olmasını sağlamaktır. Batı standartlarına
uygun kasaplık hayvan yetiştiriciliği yapan bazı büyük işletmeler hariç tutulursa Türkiye’de
çok yaygın olan kasaplık hayvan yetiştiriciliği oldukça ilkel bir şekilde yapılmaktadır. Bunun
nedenlerinden en önemlileri;
1-Barınaklara ilişkin sorunlar,
2-Örgütlenmeye ilişkin sorunlar,
3-Teknik eleman desteğinin yeterli olmayışı,
4-Hayvan sahiplerinin yetiştiricilik ve hastalıklar konusunda yeterli bilgi, beceri ve eğitim
düzeyinde olmamalarıdır (w.kto.org.tr/d/file/hayvancilik; w.zmo.org.tr/resimler/ekler; w.tareks.
com.tr/hayvancilik; Akman ve ark., 1998; Yıldırım ve ark., 2000; Perry et al., 1999).
Modern yetiştiriciliğin dışındaki ahırlarda hastalıklara karşı koruyucu tedbirler almak
zorlaşmakta; hayvanlarda hastalık riski ve ölüm artışları görülmektedir. Ayrıca bu tip ahırlarda
hijyen kurallarının ihlali de belirgindir. Gelişmiş toplumlarda eradike edilmiş pek çok viral,
bakteriyal ve paraziter hastalığın yalnızca kötü hijyen koşulları nedeniyle bizim ahırlarımızda
hala görüldüğü, hatta ölümlere sebep olduğu bilinmektedir.
Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum, C. Muris, C.hominis, Eimeria bovis, E.
zurnii, Toxoplasma gondii ve Toxocara vitilorum başta olmak üzere akciğer kıl kurtları,
karaciğer kelebekleri ve mide-bağırsak nematodları gibi bazı endo parazitlerin sebep olduğu
hastalıkların oranı, koruyucu önlemlerle azaltılabilirken bu tip ahırlarda daha sık rastlanmakta;
hatta morbidite ve mortalite oranları da artmaktadır (Abdullah ve ark., 2009;Arslan ve ark.,
1997; Arslan ve ark., 2001; Fayer et all., 2004; Kar ve ark., 2008; Radostis et all.,2008; Redondo
et all., 1997; Sarı ve ark., 2008; Sekin ve ark., 1996; Shaw et all.,1998; Shutherland et all., 2010).
Hypoderma bovis, bit, uyuz ve miyazis etkenlerinin yanı sıra theileriosis, babesiosis,
brucellosis vb hastalıkları taşıyan keneler gibi ekto parazitlerle savaş modern ahırlarda başarıyla
sonuçlanırken ilkel ahırlarda başarısız olmakta ve ekonomik açıdan da pahalıya çıkmaktadır
(Bowman et all., 2008; Manjunathachar et all., 2014; Soulsby, 1986).
Havalandırmanın iyi bir şekilde sağlanamadığı, hayvanların uzun süre dışkıları ile aynı
ortamda bırakıldığı, su ve besinlerinin kolaylıkla kontamine olabildiği ilkel ahır yapılarının
hastalıklarla ilişkisi ve hayvanlarda verim düşüklüğüne sebep olduğu bilinen bir gerçektir.
Ayrıca bu hastalıklardan bazıları, zoonotik hastalıklar olması sebebiyle, insan sağlığını da
yakından ilgilendirmektedir (Soulsby, 1986; Redondo et all., 1997; Radostits et all., 2008; Sarı ve
ark., 2008; Altıntaş, 2002; Anğ ve ark., 2011).
Bu güne kadar bu konuda kayda değer bir iyileştirme ve gelişmenin olmaması nedeniyle
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bu çalışma, son iki yıldaki saha gözlemlerinin de ışığı altında, ahır yapısı ve ahır-hastalık ilişkisini
bir kez daha gündeme getirmek amacıyla yapıldı.
2.MATERYAL VE METOT : Bu çalışmanın dayanağı, Mayıs 2013-Haziran2015 tarihleri
arasında Türkiye’nin farklı üç bölgesindeki on şehirde (İstanbul (Anadolu kısmı), Balıkesir; Niğde,
Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Çankırı; Çorum, Giresun ) gerçekleştirilen farklı amaçlı iki ayrı
çalışmadaki saha gözlemleridir. Çalışma boyunca toplam 44 köydeki 86 ahır ziyaret edilmiştir.
Toplam 617 (538 dişi, 79 erkek) adet sığır elle ve gözle muayene edildi. En az bir haftadır sulu
dışkılama yapan 91 buzağının rektumlarından dışkı örnekleri alındı. Cryptosporidium spp.
ookistlerinin konsantre edilmesi için formalin eter sedimantasyon tekniği kullanıldı. Elde edilen
sedimentlerden hazırlanan yayma preparatlar metanol ile tesbit edildikten sonra modifiye
kinyon asit-fast (soğuk) boyama yöntemi ile boyanarak ışık mikroskobunda x40 ve x100’lük
büyütmelerle incelendi.
Hayvan sahiplerine çeşitli sorular soruldu. Konu ile ilgili fotoğraflar çekildi.
3.BULGULAR : Hayvan barınaklarının gözlemleri esnasında, binaların ihtiyaca göre
oldukça küçük, ilkel malzemelerle yapılı olduğu, iç duvar malzemelerinin kırılmış, dökülmüş
birçok parazitin yaşamasına ve üremesine olanak sağlayacak oyuklarla dolu bir yapıda olduğu
belirlendi. Yine barınaklarda çoğunlukla pencere olmadığı, ya da çok küçük olduğu görüldü.
Bazen de naylonla kaplı, hiç açılamayan oluşumlar şeklindeydi. Zeminler engebeli, çoğunlukla
toprak, dışkıların uzun süre kaldığı, idrarların akamadığı şekildeydi. İçeri girildiğinde keskin
amonyak kokusu duyulmakta ve nefes almak zorlaşmaktaydı. Barınakta oldukça sıkışık olarak
bulunan hayvanlar yiyecek ve sularının kontamine olması muhtemel olan bu ortamlarda
beslenmekteydi. Yeni doğan yavrular, ayrı bölümlerde tutulmaları gerekirken, diğer tüm
hayvanlarla aynı ortamı paylaşmaktaydı.
Bu tespitlerin yanı sıra hayvanların %100’ünde ( bunlardan en az biri olmak üzere) arazide
oluşan, bir kısmı iltihaplı yırtık ve çizikler, miyazis, mastitis, siğiller, tırnak bozuklukları, uyuz
veya mantar, hipodermosis (nokra), özellikle yavrularda sıklıkla iştahsızlık ve diyare görüldü.
Ayrıca hayvanlarda yaygın şekilde çeşitli kene türlerine rastlandı.
İnceleme yapılan 86 ahırdan 51’inde pencere yoktu, kapılar dar, derme çatma bir
yapıdaydı. 49’unda hiç boya badana yapılmamıştı. 72 ahırda hayvanlar dışkıların üzerinde
durmaktaydı. Toplam 617 hayvanın 96’sı 0-3 ay, 73’ü 3-6 ay, 29’u 6-9 ay arasında bulunmaktaydı.
Bu hayvanların 117’sinde değişik derecelerde ishal görüldü.
Dışkı muayenelerini yapabildiğimiz 91 hayvanın 39 (%42.9)’unda Giardia spp. kistlerine,
19 (%20.9)’unda Toxocara vitulorum yumurtalarına rastlandı. Ayrıca boyaması bitirilen 21
preparatın 5 (%23.8)’inde Cryptosporidium spp. ookistleri görüldü.
Hayvan sahipleri ile yapılan konuşmalarda sorulan çeşitli sorulara 12 kişiden çeşitli
nedenlerle yanıt alınamadı. Son bir yıl içinde, 74 yetiştiriciden 16’sı en az bir ineklerinin kan
işeme sonucu öldüğünü, 7 yetiştirici ise birer ineklerini sabah ölü bulduklarını ama sebebini
bilemediklerini söyledi. Ahırların 9’unda da 0-5 aylık buzağı ölümleri görüldüğü yetiştirici
beyanına göre kaydedildi. Tüm hayvan sahipleri tarafından, yetiştiricilik konusunda, ilgili devlet
kuruluşlarının kendilerine verdikleri hizmetin yeterli olmadığı vurguladı.
Yine bu gözlemler sonucu hayvan sahiplerinin veterinere danışmadan, hatta hastalık
teşhisini kendileri koyarak, özellikle endo ve ekto parazitler için kullanılan ilaçları reçetesiz
aldıkları ve çok kısa aralıklarla prosedüre uymayacak şekilde kullandıkları belirlendi.
Hayvan sahiplerinin, çok gerekmedikçe, çoğunlukla ekonomik nedenlerle veteriner
hizmetlerini alamadıkları anlaşıldı.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ : Türkiye kasaplık hayvan varlığı bakımından dünyada önde
gelen ülkelerden biri olmasına karşılık hayvan başına sağlanan verim açısından beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Çünkü hayvan barınaklarının tasarımındaki temel amaç; hayvanları
uygun olmayan çevre koşullarından koruyarak yüksek verim elde etmek için uygun yaşama
ortamı sağlamak, rasyonel bir yemlemeye olanak sağlayarak gerekli iş gücünü minimum
seviyeye indirmektir. Ancak Türkiye’deki kasaplık hayvan barınaklarının büyük çoğunluğu
hayvan refahına uygun olmayan, onlarda verim düşüklüğüne sebep olan ve çeşitli hastalıklara
yakalanmalarını kolaylaştıran ilkel yapılardır (w.kto.org.tr/d/file/hayvancilik; w.zmo.org.tr/
resimler/ekler; w.tareks.com.tr/hayvancilik; Akman ve ark., 1998; Yıldırım ve ark., 2000; Perry
et al., 1999).
Hayvan sahiplerinin plansız ve programsız, ilkel usullerle yetiştiricilik yapmaları, hayvan
hastalıkları konusunda yeterli bilgi ve beceriden yoksun olmaları, veteriner kontrolü olmadan,
reçetesiz aldıkları ilaçları hayvanlara bilinçsiz, rastgele uygulamaları, bütün bunların kontrolsüz
ve kayıt altına alınmadan icra edilmesi hayvan sağlığı kadar, kasaplık hayvan olmaları
nedeniyle, insan sağlığı bakımından da önemlidir. Ayrıca bahse konu bazı hastalıkların
zoonotik hastalıklar olması sebebiyle hayvanlardan insanlara da bulaşabileceği konusu göz
ardı edilmemelidir(Altıntaş, 2002; Anğ ve ark., 2011).
Bütün bu nedenlerden dolayı bakteriyel, viral, mantar ve paraziter hastalıklar ve
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onların etkenleri ile yapılacak mücadele çalışmalarında beklenilen sonuçların elde edilmesi
engellenebilir.
Çeşitli nedenlerle az sayıda dışkı muayenesinin yapılabildiği bu çalışmada da Giardia
spp., Cryptosporidium spp., ve Toxocara vitulorum gibi hayvanlarda ishal ve iştahsızlık sonucu
ölümcül ya da ölümcül seyirli hastalıklara sebep olan parazitlerin oldukça yüksek oranda
görüldüğü belirlendi.
Sonuç olarak, en kısa sürede ülke çapında standart ve modern ahır yapımlarını teşvik
edecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Hayvanların rutin muayeneleri çok cüzi ücretlerle
yapılmalıdır. Reçetesiz ilaç kullanımı engellenmeli, ilaç uygulamaları prosedüre uygun olarak
yapılmalı ve ilacın etkili olduğu zaman aralıklarında tekrar ilaç kullanılmaması sağlanmalıdır. Et,
süt gibi ürünlerin kullanılması esnasında ilaç uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınmalı, gerekli
bekleme sürelerine riayet edilmelidir.
Ayrıca rutin eğitim seminerleri verilerek hayvan yetiştiricileri bu ve benzer konularda
mutlaka eğitime tabi tutulmalıdır.
TEŞEKKÜR : Bu çalışmanın yapılması esnasında yardımlarını esirgemeyen Beykoz Belediye
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ÖZET

Enerji kavramı ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği geçmişten günümüze her
toplumun en önemli sorunlarından birini oluşturmuştur. Enerji kaynaklarının bilinçsizce
kullanılması, hızla tüketilmesi ve kullanılan fosil yakıtların çevreye olumsuz etkisi insanları
yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaya itmiştir.
Günümüz toplumlarının, ihtiyaçlarını gelecek nesilleri olumsuz etkilemeyecek şekilde
karşılamayı hedeflemeleri sürdürülebilir kalkınma şeklinde nitelendirilebilir. Sürdürülebilir
kalkınma için; iktisadi, siyasi, sosyal ve çevresel açıdan bütün politikaların uyum içerisinde
yürütülmesi gerekmektedir. Enerji kaynakları söz konusu politikaları bir çatı altında toplamak
için büyük bir öneme sahiptir. Enerji ihtiyacı son dönemde nüfusun artması, teknolojinin
ilerlemesi, artan yaşam standartları nedeniyle dünya çapında hızlı bir şekilde artmaktadır. Fosil
yakıtların sınırlı olması, fiyatların artması ve olası bir enerji krizinin ülke ekonomisine yansıyan
olumsuz etkisi ülkelerin çeşitli önlemler almasına neden olmuştur. Bunun için istikrarlı ve sürekli
bir enerji politikasının uygulanması sürdürülebilir kalkınma açısından önem arz etmektedir.
Güneş ışığı, jeotermal ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynakları ülkeler tarafından
tercih edilen en popüler alternatiflerdir. Bu çalışmada söz konusu alternatifler arasından
rüzgar enerjisi incelenmektedir. Netice itibariyle Türkiye’de rüzgar enerjisine yönelik gelecek
hedeflerine ulaşma konusunda nelerin yapıldığı ve nelerin yapılabileceği genel çerçevede ele
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma, Rüzgar Enerjisi

1.GİRİŞ

Kalkınma iktisadı Sovyetler Birliği’nin dağılması ile yeni boyut kazanmıştır. Sovyetlerin
dağılması ile artan Amerikan yayılmacılığı küreselleşme sürecinin hâkimiyet dönemini
başlatmıştır. Soğuk savaşların var olduğu zamanlarda ekonomik sorunların üstü sürekli
kapatılmıştır. Yeni dünya düzeni ile birlikte bu ekonomik sorunlar ülkeler ve siyaset arenasında
gündeme gelen konulardan bir tanesidir. Bu durum dünyanın farklı inanç, düşünce ve
ekonomik parçalara bölünmesine neden olmuştur (Binay, 1997). Küreselleşme kavramı son
zamanlara bakıldığı zaman sadece ekonomik olarak düşülmemeli aynı zamanda siyasal,
kültürel, teknolojik ve ekolojik olarak da karşımıza çıkmıştır.Küreselleşme sadece ulus
devletlerin değil aynı zamanda ulus ötesi devletlerin de yön verdiği bir süreçle birlikte politikideolojik- sosyolojik bir oluşumu ortaya koyan bir dünya yaratmıştır (Kongar, 1997)
Günümüz dünyasında küreselleşmeyle birlikte rekabetçilik de artmaktadır. Böyle bir
ortamda ekonomi için hedeflenen sadece günü kurtarma değil aynı zamanda geleceğe dair
tedbirler almaktır. Bu da bir bakıma kalkınma kavramının temelini oluşturmaktadır. Yani
kalkınma “Bir konu veya alanda gelişme/ilerleme, ulusal ekonominin bütüncül olarak ele
alınarak istenilen düzeye ulaşması” dır. Burada sorunsuz gibi görünen bu olguda önemli bir
eksiklik bulunmaktadır: Sürdürülebilirlik (Aksu,2011).
Sürdürülebilir kalkınma günümüz iktisadi terminolojisindehakim olmaya başlamış
önemli bir kavramdır. İnsanların yaşanabilir bir çevreye sahip olmalarının sağlanması amacıyla
oluşturulmuş bu tür kavramlar, dünyanın sadece bize miras kalmadığını aynı zamanda bizim
bu emaneti gelecek nesillere taşımamız gerektiğini vurgulamaktadır.Bu doğrultuda pek
çok ülke tarafından Kyoto Protokolü ve Montreal Protokolü gibi bir dizi uluslararası anlaşma
da imzalanmıştır. Bu tür anlaşmalarla pek çok ülke enerji kaynağı olarak fosil yakıtlardan
uzaklaşmayı ve yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tesisini sağlamayı hedeflemektedir
(Özen, vd., 2015).
Sektörler için girdi sağlayanenerji sektörü kalkınma ve kalkınmanınsürdürülebilir olması
açısından önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin sahip olduğurezervler, hızla artmakta ve bu
artış enerji ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Enerji üretimive tüketimi arasında
bir açıkoluşmakta ve bu açık ithalat ile karşılanmaya çalışılmaktadır. İthaledilen enerji
kaynaklarınınçoğu petrol ve doğalgazdır. Bu söz konusu kaynaklar dünya genelinde tüketim
hızının, doğal oluşumhızlarının 300 bin katıolduğu görülmektedir. Bu durumuzun vadede
gerek ekonomi, gerekse toplum veçevre üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.Fosil
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kaynakların sera etkisi çevre üzerinde hem bölgesel hem de küresel bazda olumsuz etki
yaratmaları nedeniyleülkeleruluslararası anlaşmalarla bu kaynakların kullanımınasınırlamalar
getirerek yenilenebilir enerjikaynaklarının kullanımını teşvik etmektedirler (Koçaslan, 2010).
Rüzgarenerjisi, güneş enerjisi, su gücü, biyokütle enerjisi, denizdalgalarının gücü, jeotermal
enerji ve benzeri gibi kaynaklar yenilenebilir enerji kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak uzun yıllardır süregelen çalışmalar bunlar arasından rüzgar ve güneşenerjisinin doğrudan
elektrik enerjisine dönüştürülebilmesinindaha pratik ve kolay olduğunu bize göstermektedir.
Türkiye›deki enerji profiline bakıldığı zamanyenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve önemi
açıkçagörülmektedir. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarınınkullanımı oldukça düşük
düzeylerdedir. Özellikle, güneşve rüzgar enerjisinin kullanımı arttırıldığı taktirde Türkiye›nin
enerjibütçesine önemli katkı sağlayacağı kesindir. Yenilenebilirenerji kaynaklarından doğru,
tam ve etkin bir şekilde yararlanabilmek için gereken strateji, plan ve politikalarınönemi
giderek artmakta ve önemli boyutlara ulaşmaktadır (Çakır, 2010).
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: RüzgarEnerjisi”
başlıklı çalışmadaöncelikle yenilenebilir bir kaynak olarak rüzgarenerjisi ile ilgili Türkiye’
deki ve dünyadaki gelişmeler ele alınmıştır. Aynı zamandasürdürülebilir kalkınma hedefi
çerçevesinderüzgar enerjisinin yeri ve önemi incelenerek Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli
hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA HEDEFİ VE
YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAĞI: RÜZGAR
ENERJİSİ

2.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DÜNYADAKİ DURUMU

Yenilenebilir enerji, doğanın kendi döngüsü içinde, bir sonraki gün aynı şekilde var olabilen
enerji kaynağı olarak tanımlamak mümkündür. Çevreyi kirleten ve tüketilmesikaçınılmaz olan
birincil enerji kaynaklarının yerini alabilecek, çevre kirliliğiyaratmayan, yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklarıdır (Önal ve Yarbay, 2010). Son iki yüz yıl içerisinde fosil yakıtlarüretim
teknolojilerinin gelişmesi ve ucuz olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.
Bu yakıtların kullanılması sonucunda ise yenilenebilir enerji kaynakları karşısında bir üstünlük
yakalamıştır. Enerji çağı petrol ve kömür egemenliğine dayandığı için bu durum uzunyıllar
sorunsuz devam etmiş, ancak 1973 Petrol Krizi ilkkez enerji kaynakları konusunda bir güvensizlik
ortamıyaratmıştır. Bu güvensizlik ortamı, bütün dünyada yeni ve yenilenebilir kaynaklara karsı
yoğun bir ilgiyeyol açmıştır (Gürbüz, 2009). Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları: hidrolik,
rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz vedalga olarak söylenilebilir.
Rüzgar enerjisi, dolaylı olarak güneş enerjisinden elde edilmektedir. Çünkü güneş enerjisi
karaları, denizleri ve atmosferi aynı derecede ısıtmaması nedeniyle oluşan sıcaklık ve basınç
farkları rüzgarı ortaya çıkarmaktadır. Rüzgar günümüzde elektrik üretimi sağlayan modern
rüzgar santrallerinin kurulmasını sağlamaktadır. Yıllar önce kullanılan yel değirmenlerinde,
rüzgar estikçe dönen pek çok kanat bulunmaktayken, bugünün rüzgar türbinlerinde yalnızca
iki veya üç kanat bulunmaktadır. Bu kanatlar, yel değirmenlerine kıyasla daha uzundur (25
m.’ye kadar).Rüzgar enerjisinde elektrik üretiminin en önemli aracı rüzgar türbinleridir.Rüzgarın
şiddeti yüksek yerlerde arttığı için rüzgar türbinleri kule tepelerine yerleştirilmektedir. Daha çok
elektrik üretmek için türbinlerin rüzgar hızının sabit olduğu alanlara kurulması uygundur. Bu
nedenle dünyada pek çok yer elverişli olmadığı için rüzgar hızının sabit olduğu alanlar çok fazla
değildir. Rüzgar şiddeti 7 ayrı sınıf olarak ele alınmaktadır. Bunlardan 7. sınıftaki rüzgarlar son
derece kuvvetli, 2. sınıftakiler ise esinti şeklindedir. Elektrik üreten türbinler için ise 4. sınıftaki
rüzgarların (yıllık ortalama rüzgar şiddetinin 19,2 km/saat) uygun olduğu kabul edilmektedir
(TC. Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2012).
Rüzgar; hava kirliliği ile iklimdeğişikliği yaratmayan, enerji arzını çeşitlendiren,
enerji güvenliği sağlayan, yakıt maliyeti açısından fiyat riski taşımayan bir enerjidir. Aynı
zamanda yakıtithalini önleyerek; ekonomik ve politik riskleri açısından diğer ülkelere olan
bağımlılığıortadan kaldırmaktadır.
Fosil yakıtların fiyat değişkenliğindenkaynaklanan
karmaşıklığı dolayısıyla ulusal kaynaklar için devletler arası anlaşmazlıkları önleyen, kırsalda
elektrik ağını geliştirmesinin yanısıra, istihdam ve bölgesel kalkınma sağlayan, etrafında
tarım sanayi faaliyetlerine imkan vermesiyle arazi dostu bir kaynaktır. Bu avantajlarının yanı
sıra elbette dezavantajları da bulunmaktadır. Rüzgar türbinlerinin gürültülü çalışmaları,
kuş ölümlerine neden olmaları, haberleşme açısından sorun oluşturmaları, 2-3 km’ye kadar
radyo ve televizyon alıcılarını karıştırmaları ve kaza olasılıkları olumsuz özellikleri olarak
belirtilmektedir (Koçaslan,2010) .
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Tablo 1:Enerji Kaynaklarının Üretim Süreçlerindeki Çevresel Etkileri
İklim
Değ.

Asit
Yağ.

Su
Kir.

Toprak
Kir.

Gürültü

Radyasyon

Görüntü/
Estetik

Petrol

x

x

X

x

x

-

?

Kömür

x

x

X

x

x

x

?

Doğalgaz

x

x

X

-

x

-

?

Nükleer

-

-

X

x

?

x

?

Hidrolik

x

-

X

x

?

-

?

Rüzgar

-

-

-

-

x

-

?

Güneş

-

-

-

-

-

-

?

Jeotermal

-

-

X

x

-

?

?

Kaynak: (Dündar, 2010).
Tablo 1’de fosil yakıtları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel etkisi gösterilmektedir.
Fosil yakıtları diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha çok olumsuz etkisi olmaktadır.
Ancak artan çevre bilinciyle birlikte bu kaynaklara (yenilenebilir enerji kaynaklarına) olan ilgi
gün geçtikçe artmaktadır.
Rüzgar devamlı olarak aynı düzende ve aynı hızda esmediği için enerji üretimi zaman
zaman kesintiye uğramaktadır. Bu dezavantajını bertaraf etmek için üretilen elektrik enerjisinin
büyük boyutlarda akülerde depolanabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Rüzgar gücünden
elektrik enerjisi elde edebilmek için rüzgarın hızı, ne sıklıkla estiği ve esme yönü gibi coğrafi
özelliklerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Mevcut verilere göre hızı 5-6 m/sn, bir başka
deyişle 18-19 km/h olan rüzgarların ekonomik bir elektrik üretimi için minimum sınır olduğunu
göstermiştir (Hayli, 2001)
Tablo 2:Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması
Dışsal/Yerel

Kalan
Ömür
(yıl)

İstihdam
(kişi/yıl.
TWh)

Yatırım
Maliyeti ($/
KW)

Petrol

Dış

40-45

260

1500-2000

Üretim Maliyeti
(cent/KWh)
5.0 - 6.0

Kömür

Yerel/Dış

200-250

370

1400-1600

Doğalgaz

Dış

60-65

250

600-700

3.0 - 3.5

Nükleer

Dış

-

75

3000-4000

7.5 –12.0
0.5 - 2.0

2.5 - 3.0

Hidrolik

Yerel

-

250

750-1200

Rüzgar

Yerel

-

918

1000-1200

3.5 –4.5

Güneş

Yerel

-

7600

Yüksek

10.0 - 20.0

Jeotermal

Yerel

-

-

1500-2000

3.0 - 4.0

Kaynak:(Dündar,2010)
Dünyada kullanılan enerji kaynaklarına bakıldığında petrol, kömür, doğalgaz ve nükleer
enerji gibi fosil yakıtların diğer ülkelerden temin edilmesi sebebiyle dışa bağımlılık artmaktadır.
Bu fosil yakıtların dünyada bulunan rezervlerinin maksimum 200-250 yıl içinde tükenecek
olması yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar, güneş ve jeotermal enerjinin tercih edilmesinde
büyük etkendir. Diğer enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında rüzgar enerjisi düşük yatırım
maliyeti ve yüksek istihdam oranı ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak yenilenebilir enerji
kaynakları arasında başı çekmektedir. Üretim maliyetleri açısından bakıldığında güneş enerjisi
yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek maliyet oranına sahip iken, rüzgar enerjisi 3.54.5 cent/KWh ‘lik düşük maliyet oranı ile ekonomik açıdan en avantajlı enerji kaynaklarından
biridir.
Günümüzde dünya genelinde rüzgar enerjisikullanımı hızla artmaktadır. Bugün birçok
ülkederüzgar enerjisi kullanımı doğrudan veya dolaylıdestek mekanizmaları ile teşvik
edilmektedir.
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Tablo 3: Kurulu Rüzgar Gücüne Göre Ülkelerin Enerji Üretim Potansiyeli ve Pazar
Payları (2013)
Ülkeler

MW

Küresel Pazar Payı (%)

Çin

91,412

28,7

ABD

61,091

19,2

Almanya

34,250

10,8

İspanya

22,959

7,2

Hindistan

20,150

6,3

İngiltere

10,531

3,3

İtalya

8,552

2,7

Fransa

8,254

2,6

Kanada

7,803

2,5

Danimarka

4,772

1,5

Diğer Ülkeler

48,332

15,2

Dünya Toplamı

318,105

100

Türkiye

2,958

0,93
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Kaynak: (Global WindEnergyCouncil, 2013)
Tablo 3 açıkça göstermektedir ki küresel pazar payı dağılımında Çin, ABD, Hindistan,
Kanada ve AB ülkeleri en yüksek orana sahiptir. Bunun birçok nedeni vardır. Çok sayıdaülkede
uygulanan yerli imalat kapsamızorunluluğu, finansal vergi teşvikleri, gümrükvergisi kolaylıkları,
ihracat kredisi yardımları,kalite sertifikasyonu ve araştırma geliştirmealanlarını kapsayan
doğrudan destek mekanizmalarının yanısıra; sabit fiyat tarifeleri, zorunluyenilenebilir
enerji hedefleri, hükümet ihaleleri,finansal ve vergi alnında sağlanacak teşvikler iledolaylı
destekler sağlanarak rüzgar enerjisikullanımını daha da yaygınlaştırmak hedeflenmektedir
(Koçaslan,2010)

3.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE RÜZGAR ENERJİSİ

Sürdürülebilirlik kavramı; sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere üç şekildedir.
Sosyal sürdürülebilirlik, toplumun ahlaki yönden toplumsal, dinsel ve kültürel etkileşimlerle
sürdürülmesidir.Ekonomik sürdürülebilirlik ise, hammadde, enerji ve doğal kaynaklar
gibi fiziki sermayenindevamlılığıdır.Çevresel sürdürülebilirlik kavramının yeterli bir içerik
kazanması için sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlikle birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bu sürdürülebilirlik kavramları ile birlikte ekosistemin sağlığını olumsuz etkilemeden insan
ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir (Goodland, 1995).
Sürdürülebilir Kalkınma (SK) kavramı; “Günümüzde ve gelecekteki kuşaklar da dâhil olmak
üzere herkes için çok daha yüksek bir yaşam kalitesine erişmek felsefesi”olarak tanımlanmaktadır.
Kavram, ilk kez 1987 Brundtland Raporu’nda “bugünün ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların kendi
ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün vermeden karşılanması” olarak tanımlanmıştır.
Gelir grupları seviyesine göre ‘herkesin yaptığını yaparak kendi payını arttırmaya çalışınca’
dünya çevresel olarak sürdürülebilir olmayan bir alanadoğru ilerlemiştir. Bir taraftasanayileşme,
nüfus artışı, aşırı tüketim eğilimi diğer tarafta ise doğal kaynakların, enerjinin gelecek nesillerin
ihtiyacını karşılayabilecek şekilde dengeli kullanılması ihtiyacı ‘çevre’ ve ‘kalkınma’ kavramlarını
birbirlerinin yerine kullanılabilecek duruma getirmiştir(EuropeanCommission, 2013)
Son 20 yılda dünya nüfusu 7 milyar kişiye yaklaşmıştır. Küreselleşmenin var olmasının
bir sonucu olarak da küresel ekonomi hızla büyümüştür. 1990 yılında dünya genelinde kişi
başına düşen gayri safi milli hâsıla (GSMH) 4.063 USD iken 2009 yılına gelindiğinde bu rakam
8.727 USD’ye ulaşmıştır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomilerde büyüme,
kalkınmanın hızlandırılması, işsizliğin önlenmesi, enflasyonun kontrol altına alınması gibi kısa
vadeli çözümlere öncelik verilmiştir. Ancak bütün bunlar gerçekleşirken kalkınma ekonomisine
bakış açısı eleştirel yönde değişmeye başlamış, nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte doğal
kaynaklara olan talep ve bu kaynaklar üzerindeki baskının artışı üretim-tüketim faaliyetlerinin
devamlılığı konusunda sorgulamaların ihtiyacını gözler önüne sermiştir. Bu noktada
toplumların gelişiminin sadece ekonomik açıdan değil aynı zamanda sosyal ve çevresel
unsurları da değerlendirmeye almanın gerekliliği üzerinde de durulmaktadır. Böylelikle çok
boyutlu bir kavram olan “sürdürülebilir kalkınma” ortaya atılmıştır (Aksu,2011).
Enerji; sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir faktördür. Dolayısıyla hem enerji
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arzının hem detalebinin karşılanması gibi aşamaları gerçekleştirilirken doğru politikaların
belirlenmesi ve çalışmaların yapılmasının yanında; çevresel ve sosyalmaliyetin en aza indirilmesi
hedeflenmektedir. Çevre politikalarının hedefleri içerisinde çevrenin korunması ve kalitesinin
yükseltilmesi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılmasınıöne çıkarmaktadır.
Alternatif enerjikaynaklarına yönelmenin en önemli nedeni enerji kaynaklarını çeşitlendirmek
ve çevre üzerinde oluşturulan baskıyı azaltabilmektir. Son zamanlarda yaygınlaşan yeni
ve yenilenebilirenerji kaynaklarının kullanımı ile fosil kaynaklarının kullanımının olumsuz
sonuçları bertaraf edilmekistenmektedir (Koçaslan, 2010).
Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yeri olan rüzgâr enerjisi, güneş
radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasının sonucunda oluşmaktadır. Böylece yer
yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu
basınç farkları havanın hareketine neden olur. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yol alan
hava hareketi sonucunda ise rüzgâr oluşur. Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretimi rüzgâr
türbinleriyle gerçekleştirilmektedir (Koç ve Şenel, 2013)
Yenilenebilir enerji kaynakları yerli üretim olması bakımından, enerji ithalatına olan
bağımlılığın azaltılmasınaönemli derecede katkıları olmaktadır. İthal yakıtlara olan bağımlılık
ülkelere ciddi miktarda mali yükümlülük getirmektedir.
Bütün bu özelliklere sahip olan rüzgar enerjisi sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi
açısından büyük öneme sahiptir. Sürekli ve sınırsız bir enerji kaynağı olan rüzgar teknolojik
gelişimi hızlı ve döviz kazandırıcı bir özelliğe sahiptir. Aynı zaman da rüzgar enerjisi üretilen
elektriği alıp satan işletmeler, danışmanlık, mühendislik ve uzmanlık gerektiren, Ar-Ge,
servis-bakım, finans, pazarlama gibi alanlarda iş alanı imkanların yaratılmasıyla ekonomik ve
toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktadır (Oskay, 2014).

4.TÜRKİYE’NİN RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ

Türkiye, rüzgâr bakımından zengin yöreleri olan bir ülkedir. Ülkemizde rüzgâr enerjisi
potansiyelinin 120 milyar KWh civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’nin rüzgâr
enerjisi potansiyelinin kullanımına yönelik ciddi anlamda ilk adımlar 1996 yılında atılmış,
ilk rüzgâr santrali olan Çeşme-Germiyan Rüzgar Santrali, 1.5 MW (yaklaşık 5000 hanelik bir
yerleşmenin ihtiyacını karşılayacak) gücü ile 21 Şubat 1998’de açılmıştır (Hayli, 2001).
Türkiye’ de son yıllarda ekonomik ve sosyal gelişmelere baktığımız zaman enerji sektörü
alanında sürekli bir talep artışı olmaktadır. Türkiye enerji tüketiminde Çin’den sonra ikinci
sırada yer almaktadır. Türkiye’de yerli kaynaklar sınırlı olduğundan dolayı petrol ve doğal gaza
yönelim olmaktadır. Bu durum yerli kaynakların yetersizliğini aynı zamanda talebi karşılamak
için ithal kaynaklara talebin artması ise enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığı
arttırmaktadır. Yüksek oranda enerji de dışa bağımlılık cari açığı yükseltmektedir. Cari açığın
yüksek olmasındaki pay ise petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının ithalidir.
Türkiye’de enerji talebini karşılamak üzere enerji politikaları uygulanmaktadır. Bu
politikaların temel hedefi ekonomik büyümeyi sağlamak, sosyal gelişmeyi desteklemek,
çevreyi korumaya yönelik önlemlerle yerli kaynaklar kullanarak tüketime sunmaktır.
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında teknolojinin gelişmesi ve artan enerji açığının
kapatılabilmesinde Türkiye’ de de yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmıştır (Oskay,
2014).
Türkiye’nin sürdürülebilir bir kalkınmasağlayabilmesi için, enerjide dışa bağımlı
kalmamalı,teknolojisi gelişmiş, istihdam yaratma potansiyelinesahip, ucuz, güvenli ve
sürdürülebilir enerji sağlayabileceğirüzgar enerjisine gerekli yatırımları ve teşvikleriyapmalıdır.
(Çakır, 2010).
Rüzgar enerjisi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde,
Türkiye’nin karasal
alanlarındayıllık 400 TWh (Terawatt saat) brüt potansiyele ve120 TWh/yıl teknik potansiyele
sahip olduğuhesaplanmış; brüt potansiyelin 160.000 MW,teknik potansiyelin de 48.000
MW rüzgar gücünekarşılık geldiği belirtilerek, Türkiye ‘nin ekonomikrüzgar potansiyeli 50
TWh/yıl ve bunundeğerlendirilmesi için gereken kurulu rüzgar gücüise 20.000 MW olarak
hesaplanmıştır(Koçaslan,2010).
Bu bağlamda ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyeli de 48.000 MW olarak düşünüldüğün de
bu potansiyelin iktisadi açıdan anlamı ise şu şekilde ortaya konulabilir: 1 varil petrol 775 KWh
enerji ürettiğine göre, 48.000 MW’lıkrüzgar enerjisi 61935 varil petrole eş değerdedir. 2015
Nisan (17.08.2015 tarihinde) ayı başı itibariyle 1 varil petrol yaklaşık 45 ABD Doları civarında
olup, rüzgar enerjisi potansiyelinin ekonomik değeri yaklaşık 2.8 milyon ABD Dolarına eş
değerdedir. Böylece rüzgar enerjisinin etkin şekilde kullanımının yıllık 2,8 milyon ABD Dolarlık
bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağlayacağı ifade edilebilir. (Özen ve vd., 2005)
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Şekil 1:Türkiye Rüzgar Atlası Kaynak:(TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı)
AvrupaRüzgarAtlası’nın hazırlanmasında da kullanılanWASP (Wind Atlas Analysis and
ApplicationProgram) modeli ile yapılan çalışmada; Afyon,Ağrı, Akçaabat, Akçakoca, Amasra,
Ardahan,Bandıra, Bergama, Bozcaada, Bursa, Cihanbeyli,Çanakkale, Çorum, Dalaman,
Diyarbakır, Elazığ,Erzincan, Erzurum, Etimesgut, Gönen, Güney, Iğdır, İpsala, Kangal, Karapınar,
Karataş, Kayseri,Kozan, Kuşadası, Malatya, Mardin, Muş, Ordu,Pazar, Pınarbaşı, Polatlı, Samsun,
Seydişehir,Siirt, Silifke, Sinop, Siverek, Suşehri, Şile ve Vanilleri incelenerek; Bandırma, Antakya,
Kumköy,Mardin, Sinop, Gökçeada, Çorlu ve ÇanakkaleTürkiye’nin en çok rüzgar alan kesimleri
olarakbelirlenmiştir (Dündar, 2010 ; Koçaslan, 2010)
Ülkemiz rüzgar potansiyeli açısından Avrupa’nın potansiyelinden % 25-%30 daha fazlasına
sahiptir. Ayrıca rüzgar enerjisi temiz bir enerji sağlar, çünkü rüzgar türbinleri elektrik üretirken
sadece havanın hareket enerjisini kullanırlar. Rüzgar enerjisi çevreye zararlı emisyonlar veya
herhangi bir atık bırakmadığından, atmosfere verilen karbondioksit miktarının yılda 2.000 ton
kadarını azaltmış olur. Bunun yanı sıra rüzgar enerjisi teknolojisi sürekli gelişen ve güvenilirliği
artan bir teknolojiye sahiptir. Bu yönüyle de oldukça hızlı büyüyen bir pazara sahiptir (Türkiye
Rüzgar Enerjisi Birliği, 2014)
Rüzgardan elektrik enerjisi elde edilmesindekullanılan rüzgar enerjisi çevrim santraları
için gerekli ortalama 2.5-4 m/sn başlangıç rüzgarı,7 m/sn üretim hızının bulunabilirliği ve
sürekliliğiadına ülkemizde Marmara, Ege ve GüneydoğuAnadolu Bölgeleri oldukça büyük
potansiyelesahiptir (Gençoğlu ve Cebeci, 2001). Ege Bölgesi veİç Anadolu Bölgesi’nin batı
kısımları rüzgarpotansiyeli bakımından zengindir.
Tablo 4: Ülkemizde Coğrafî Bölgelere Göre Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli
BÖLGE

Yıllık Ort. Rüzgar Hızı
(m/sn)

Yıllık Ort. Rüzgar Gücü Yoğ. (W/
m2)

Marmara

3,29

51,91

Güneydoğu Anadolu

2,69

29,33

Ege

2,65

23,47

Akdeniz

2,45

21,36

Karadeniz

2,38

21,31

İç Anadolu

2,46

20,14

Doğu Anadolu

2,12

13,19

TÜRKİYE ORTALAMASI

2,5

24

Kaynak: (Hayli, 2010) ve (Şirin, 1986)
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TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan ölçümlerde Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinin rüzgar gücü
açısından diğer bölgelerle göre daha zengin olduğu tespit edilmiştir. Özellikle ÇanakkaleBalıkesir, Manisa-İzmir ve Hatay bölgeleri bu açıdan ön plana çıkmaktadır (Özen ve vd., 2015).
Ülkemizde rüzgar enerjisi yatırımcılar bazı temel sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.
Bunlardan bir tanesi rüzgar enerji üretim tesislerinin tüketim merkezlerinden uzakta olması,
bir diğeri ise bölge enerji arz güvenliğinin sağlanamamasıdır. Birinci temel sorunun bir
sonucu olarak, şebeke bağlantı maliyetleri yükselmekte ve bundan dolayı birim elektrik enerji
maliyeti artmaktadır. Bu problemteşvikler ve uygun planlama ile aşılabilir. İkincisi ise şu şekilde
çözülebilir; rüzgar enerji üretim tesislerinin iletim ve dağıtım sistemine bağlantıları, TEİAŞ
(Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) tarafından sistem arz güvenliğini riske etmeyecek
şekilde gerekli planlamalar (sıcak yedek güç bulundurma) yapılmalıdır (Çakır, 2010).
Tablo 5: Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Kullanımının Geleceği ile İlgili Tahmini Değerler

2000

Kurulu
Rüzgar Enerji
Gücü (MW)

Ortalama
Rüzgar
Elektriği
Üretimi
(milyon kWh)

Türkiye
elektrik Enerjisi
Tüketimi (Milyar
kWh)

Tüm Elektrik Enerjisi
Tüketimindeki Payı
(%)

300

675

135

0.5

2005

1359

3058

200

1.53

2010

2979

6703

290

2.31

2015

5142

11570

398

2.91

2020

7849

17660

547

3.23

2023

9733

21900

639

3.43

2025

11200

25200

710

3.55

Kaynak(Gençoğlu, 2001)
Gerek yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim hedefi, gerekse rüzgar enerji
santrallerinin (RES) kurulu gücüne ilişkin hedef Türkiye’nin mevcut durumu göz önünde
bulundurulduğunda çoğunlukla çok iddialı hedefler olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’deki
enerji karmasında, yenilenebilir enerjiye dayalı kapasite ve rüzgar enerji santrallerinin (RES)
kurulu gücü oldukça düşük düzeydedir (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, 2014)

5.SONUÇ VE ÖNERİLER

Bilindiği üzere dünya nüfusu hızla artmaktadır. Diğer yandan ise sanayileşmenin
gelişmesine bağlı olarak enerji ihtiyacı artmaktadır. Enerjiye artan talep ise fosil yakıtlarının
kullanımını gündeme getirmiştir. Aynı zamanda ise fosil yakıtlarındünyadaki rezervlerinin
hızla azalması ve çevreye olan zararı bilindiğinden dolayı artan çevre bilinciyle birlikte temiz ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.
Rüzgar enerjisi diğer enerji kaynaklarına oranla maliyetinin düşük olması, yüksek istihdam
sağlaması, düşük yatırım ve üretim maliyeti sebebiylehem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte
olan ülkelerin üzerinde durduğu bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle rüzgar enerjisinden daha
fazla nasıl yararlanabiliriz düşüncesinden yola çıkarak yeni yollar denenmeye ve geliştirilmeye
çalışılmaktadır.
Türkiye rüzgar enerjisi bakımından gerekli potansiyele sahip bir ülkedir.Gelişmekte olan
ülkelerin başında gelen Türkiye’de Artan enerji talebinin karşılanması aynı zamanda enerji
açığının kapatılması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasıiçin yeni projelere ve uygulamalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye’de devlet gerekli yatırım teşvikinde bulunarak, üreticilere gerekli destek verilmeli,
vergi muaflıkları sağlanmalı, belli oranda vergi indirimi gibi uygulamalar yapılmalıdır. Ülkelerin
gelecek yıllarda alacağı kararlar ülkenindünya genelindehem çevresel hem de ekonomik
konumunu belirleyecektir. Gelişmiş ülkeler enerji stratejisini belirlemeli, gelişmekte olan ülkeler
ise kendi ekonomilerini sürdürülebilir enerji arzı ile daha güçlü bir temele dayandırmalıdır.
Türkiye’nin sürdürülebilir bir kalkınma sağlayabilmesi için enerji de dışa bağımlı kalmamalı,
teknolojisi gelişmiş, istihdam yaratma potansiyeline sahip, ucuz ve güvenli bir sürdürülebilir
enerji sağlayabileceği rüzgar enerjisine gerekli yatırımları ve teşvikleri yapmalıdır.
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Tablo da Türkiye’de rüzgar enerjisi kullanımının geleceği ile ilgili tahmini değerlere
bakıldığı zaman 21. yüzyıl tüm yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte rüzgar enerjisinin de
daha fazla kullanılacağı bir yüzyıl olacağı düşünülmektedir.
Bu amaçla TÜREB bünyesinde “Türkiye Rüzgar Enerjisi Yol Haritası (TÜREY)” Çalışma
Grubu oluşturulmuş ve 2023 yılında, rüzgar enerjisine dayalı kurulu gücün en az 20.000 MW
olmasını hedefleyen Türkiye için, bu hedefe ulaşmak üzere izlemesi gereken yol ve aksiyonu
gerçekleştirecek ilgili kurum ve kuruluş tarif edilmeye çalışılmıştır. (Türkiye Rüzgar Enerjisi
Birliği, 2014).
• Teşvikmekanizmasındakirevizyonlar
• Mevzuateksiklikleriningiderilmesi
• Yatırımlardabilinçlihareketedilmesi
• Altyapıyatırımlarınınyapılması
• Lisansveizinsüreçlerininelverişli hale getirilmesi
• Finansmanmekanizmalarınınelverişli hale getirilmesi
Gerekmektedir ki, hedefler başarılı bir sonuca ulaşabilsin. Sürdürülebilir kalkınma
hedefinde istenilen başarıya ulaşabilmek için sistemli ve istekli bir şekilde hareket etmek
gerekmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA HEDEFİ VE
YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAĞI: RÜZGAR
ENERJİSİ

KAYNAKÇA

• Aksu, Ceren., 2011. SürdürülebilirKalkınmaveÇevre”, GüneyKalkınmaAjansı, http://geka.org.
tr/yukleme/dosya/f6574f6e6b0a8d70a27bfbde52c53a47.pdfErişimTarihi: 08.07.2015
• Binay, M., 1997.1997’de YeniDünyaDüzenihttp://www.turkiye.net/mbinay/review96/1997.
htm,
• Çakır, M. T., 2010. Türkiye’ninRüzgarEnerjiPotansiyelive AB ÜlkeleriİçindekiYeri, PoliteknikDergisi, Cilt:3, Sayı:4, s. 287-293
• Çukurçayır, M.A., Sağır, H., EnerjiSorunu, ÇevreveAlternatifEnerjiKaynakları, SelçukÜniversitesi, s.257-278.
• Dündar, Cihan. 2010. RüzgarEnerjisi,DevletMeteorolojiGenelMüdürlüğühttp://www.mgm.
gov.tr/FILES/haberler/2010/rets-eminer/5_Cihan_DUNDAR_RETS.pdfErişimTarihi: 09.07.2015
• EuropeanCommission,2013. http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198294891
.001.0001/acprof-9780198294894-chapter-2,ErişimTarihi: 22.07.2013
• Gençoğlu, M. T., Cebeci, M., 2001. DünyadaveTürkiye’deRüzgarEnerjisi, YenilenebilirEnerjiKaynaklarıSempozyumu, İzmir.
• Global Winnd Energy Council, 2013. Global Wind Report, Annual Market Update 2013,
ss:
3-78,
http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2014/04/GWEC-Global-Wind-Report_9April-2014.pdfErişimTarihi: 09.07.2015
• Goodland, Robert. 1995. The Concept of Environmental Sustainability, Annual Review of
Ecology and Systematics Thesis: 26, s. 1-24.
• Gürbüz, A., 2009. EnerjiPiyasasıİçersindeYenilenebilir(Temiz) EnerjiKaynaklarınınYeriveÖnemi, 5. UluslararasıİleriTeknolojilerSempozyumu, 13-15 Mayıs 2009, Karabük.
• Hayli, S., 2001. RüzgarEnerjisininÖnemi, Dünya’daveTürkiye’dekiDurumu,FıratÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi, Cilt:11, Sayı:1, s. 1-26, Elazığ.
• Koç, E., Şenel, M. C., 2013. Dünyadaveürkiye’deEnerjiDurumu-GenelDeğerlendirme,
MühendisveMakina, Cilt:54, Sayı: 639, s. 32-44.
• Koçaslan, G., 2010. SürdürülebilirKalkınmaHedefiÇerçevesindeTürkiye’ninRüzgarEnerjisiPotansiyelininYeriveÖnemi, SosyalBilimlerDergisi, Sayı:4, s. 53-61.
• Kongar, E., 1997. KüreselleşmeVeKültürelFarklılıklarÇerçevesindeUlusalKültür,http://www.
kongar.org/makaleler/mak_ku.php
• Oskay, C., 2014. SürdürülebilirKalkınmaÇerçevesindeRüzgarEnerjisininÖnemiveTürkiye’deRüzgarEnerjisiYatırımlarınaYönelikTeşvikler, NiğdeÜniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, s. 76-94.
• Önal, E., Yarbay, R.Z., 2010. Türkiye’deYenilenebilirEnerjiKaynaklarıPotansiyeliveGeleceği, İstanbul TicaretÜniversitesi Fen BilimleriDergisi, Yıl:9, Sayı: 18, s. 77-96
• Özen, A., Şaşmaz, M.Ü., Bahtiyar, E., 2015. Türkiye’deYeşilEkonomiAçısındanYenilenebilirBirEnerjiKaynağı: RüzgarEnerjisi, KMÜ SosyalveEkonomikAraştırmalarDergisi, Sayı: 17(28), s. 85-93
• Şirin, G., 1986. Enerjiİstatistikleri, Türkiye 4. EnerjiKongresiBildirileri, İzmir.
• TC. GüneyEgeKalkınmaAjansı, 2012 EnerjiSektörüRaporu, http://geka.org.tr/yukleme/planlama/Sekt%C3%B6rel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar/Enerji%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20
Raporu.pdfErişimTarihi: 08.07.2015
• T.C Ormanve Su İşleriBakanlığı, MeteorolojiGenelMüdürlüğü, YeniveYenilenebilirEnerji,http://www.mgm.gov.tr/arastirma/yenilenebilir-enerji.aspx?s=ruzgaratlasiErişimTarihi: 09.07.2015
• TürkiyeRüzgarEnerjisiBirliği, 10. KalkınmaPlanı (2014-2018) EnerjiGüvenliğiveVerimliliğiÖzelİhtisasKomisyonuRüzgarEnerjisiSektörüTürebÖnRaporu,
http://www.tureb.com.tr/dosyalar/10.
Kalkinma_Plani_TUREB_on_Raporu.pdfErişimTarihi: (17.08.2015)
185

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YENİLENEBİLİR
ENERJİ
Şükrü Yavuz Pınarkara1

ÖZET

Enerjinin kalkınmada en önemli ve vazgeçilmez bir faktör olması göz ardı edilemeyecek
bir gerçektir. Ancak, diğer taraftan, sürdürülebilir kalkınmada diğer önemli bir unsur da gelecek
nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmektir. Bu nedenle, enerjiye yönelik faaliyetlerin çevreye
olan olumsuz etkilerini en aza indirmek hatta mümkünse gidermek ve ekolojik dengeyi
bozmamak için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Sanayi devrimi ile hızla
başlayıp, küreselleşmenim artmasıyla birlikte ivme kazanan bilinçsiz kaynak tüketimindeki
artış, kaynak devamlılığının ve yaşanılabilir bir çevrenin gelecek nesillere aktarılabilmesi için
acilen önlem alınması gereken küresel bir çaba yaratmıştır. Bu çaba, bu günkü yaşam kalitesinin
gelecekte devam ettirilebilmesi için, ekonomide üstel büyüme yerine merkezinde insanın yer
aldığı “sürdürülebilir kalkınma” modelini ortaya çıkarmıştır.
Ülkelerin daha hızlı kalkınmayı arzulamaları ve buna paralel olarak artan enerji talebi
ve çevre kirlenmesi gibi faktörler ucuz ve bol enerjiye dayanan ekonomiden pahalı, çevresel,
teknolojik sorunları da beraberinde getiren yeni bir enerji dönemine geçişe neden olmaktadır.
Artan nüfus ve mevcut kaynakların yetersizliği sonucu ihtiyaçlar da aynı yönde artış göstermiş,
“daha iyi”yi isteyen insan, yeni enerji kaynakları arayışına girmiştir. Yakılmasıyla daha fazla
enerjiyi açığa çıkaran fosil yakıtlar doğaya ve canlıların sağlığına zarar vermiş ve sağladığı faydayı
gölgelemiştir. Fosil yakıtlar tüketildikçe, atıklarıyla doğal çevre de tükenmeye başlamıştır.
Ülke olarak daha hızlı kalkınma için gerekli olan şartlar ise teknolojik atılım gerçekleştirerek
beşeri sermayenin artırılması, toplumu bilinçlendirip çevrenin sürdürülebilir kılınması, enerji
üretimini mümkün olduğunca bireyselleştirilip ve yenilenebilir enerjiye geçilip enerji ithalatını
azaltarak enerjide bağımsızlığa ulaşılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma.

1.GİRİŞ

Ülkelerin toplumsal ilerlemelerinin temelini oluşturan enerji kullanımında enerji kaynakları
gündelik yaşamın, enerji ve sanayi ürünleri ise üretimin hayati girdileri konumundadır. Bu
bağlamda ülkenin yönetiminde ve enerji alanında söz sahibi olanlar, toplumun ve ekonominin
ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde enerjiyi kesintisiz, güvenilir, zamanında, temiz ve uygun
yollardan karşılamak ve yaşanılır bir ülke meydana getirmek için kaynak çeşitliliği yaratmak
zorundadırlar (Pamir, 2005).
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını belirlemedeki temel ölçüt, enerji
kaynağının kullanıldıktan sonra kaynağın miktarında herhangi bir azalmanın olup olmadığıdır
(İraz, ve ark., 2010). Yenilenemez enerji kaynakları; kısa bir sürede etkisini kaybetmesi tahmin
edilen, enerji kaynakları olup fosil kaynaklılar (kömür, petrol ve doğalgaz) ve çekirdek
kaynaklılar (uranyum ve toryum) olmak üzere iki farklı şekilde tasnif edilmektedir (Koç ve Şenel,
2013).
Kullanımlarına göre enerji kaynaklarının diğer ayağını oluşturan yenilenebilir enerji
kaynakları, doğal enerjiler olarak adlandırılmaktadır ve doğadaki enerjilerin herhangi bir
değişim ya da dönüşüm göstermemiş halidir. (Acaroğlu, 2007) Bir başka tanımlamaya göre,
doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün eski halini koruyabilen enerji kaynağı olarak
açıklanmaktadır. (Uysal, 2011) Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş, rüzgâr, jeotermal,
biyokütle, hidrolik, hidrojen ve deniz kökenli kaynaklar olarak sınıflandırılmaktadır.

2.TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Türkiye’nin jeostratejik açıdan yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli, zengin ve çeşitlilik
arz edip, ülkedeki enerji üretiminde kömürden sonra ikinci en büyük enerji kaynağı grubu olsa
da, (Önal ve Yarbay, 2010) henüz bu potansiyelin önemli bir kısmi hayata geçirilmemiştir (EPDK,
2012). 2012 yılı birincil enerji arzı içindeki payı %13 (TMMOB, 2014) olan yenilenebilir enerji
kaynaklarından azami ölçüde yararlanmak hem arz güvenliğine katkı sağlamaktadır, hem de
yeni istihdam alanlarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Son yıllarda yenilenebilir enerji
kaynaklarının enerji üretiminde daha sık kullanılması için yasal altyapı oluşturulmaktadır ve
bürokratik engeller minimize edilmektedir. Nitekim 2013 yılsonu itibariyle Türkiye’de Kurulu
gücün %40ını 25,596 MW ile yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktadır(Çizelge 2.1) (ETKB,
2013).
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Çizelge 2.1 2013 yılı itibariyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynak potansiyeli
Hidrolik

Rüzgâr

Güneş

Biyokütle

Jeotermal

Kurulu Güç
(MW)

22.289

2.759,6

8,5

224

310,8

Elektrik Üretimi
(GWh)

-

1.171,2

1.363,5

59.420,5

7.557,5

Isı
(Bin Tep)

-

-

795

-

4,99

Potansiyel

36.000
MW

48.000 MW

1.572 kWh/
m2-yıl

2.030,7
MTEP

2.000 MW
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Kaynak: (ETKB, 2014)
2.1 Hidroelektrik Enerji
Hidrolik enerji, akarsuların üzerine insan yapımı olarak kurulan yada doğal olarak oluşan
barajların türbinlerinden suların akmasıyla üretilen enerji türüdür (www.iea.org).
Yüksek verimli olan hidroelektrik santralleri düşük işletme gideri ile atık yaratmayan
çevreci enerji kaynaklarıdır. Hidroelektrik santraller başlıca enerji üretimi ve içme suyu
temininin dışında, taşkın riskini önleme, tarımsal alanlara sulama sağlaması, balıkçılık ve su
ürünleri yetiştirilmesine imkân yaratması ve ayrıca rekreasyon alanı yaratması kabiliyetlerini
de haizdir (DSİ, 2010)
Elektrik enerjisi üretiminde en önemli kaynaklardan biri olup ve birçok ülkede enerji
ihtiyacının %25’inden fazlasını karşılamaktadır. Hidroelektrik enerji, yaklaşık 65 ülkenin ulusal
elektriğinin %50’sini, 32 ülkenin %80’ini ve 13 ülkenin elektriğinin hemen hemen hepsini
sağlamaktadır.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına bakıldığında, genel olarak hidroelektrik enerji
kaynaklarından beslenildiği görülmektedir. Hidroelektrik enerjinin toplam yenilenebilir enerji
içindeki payı yaklaşık %90 oranında gerçekleşmektedir. Türkiye’de işletmede olan 458 adet
HES› in toplam kurulu gücü 22.804 MW ve ortalama yıllık üretim kapasitesi 80.060 GWh olup,
bu değer toplam teknik potansiyelin %37,1ine karşılık gelmektedir. ABD teknik hidroelektrik
potansiyelinin %86sını, Japonya %78ini, Norveç %72sini, Kanada %56sını geliştirirken Türkiye
%37,1 ile gelişmiş ülkelere yakın bir performans sergilemektedir (Dalkır ve Şeşen, 2011).
2.2 Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr enerjisi, dünyada elektrik enerjisine en hızlı ve kolay dönüşebilen, aynı zamanda
elektriğin en temiz ve yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgâr enerjisinin kirliliğe neden
olmaması, tükenme olasılığının bulunmaması gibi özelliklerinin yanında enerji teknolojilerinin
en ileri olanı ve ticari uygulaması mevcut olanıdır.
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliğinin (TÜREB) Ocak 2015 raporuna göre; hali hazırda toplam
101 rüzgâr enerji santrali olup, ilk sırayı 818,25 MW’lık kapasitesiyle Balıkesir alırken, 684,7
MW ile İzmir ikinci, 484,95 MW’lık kapasiteyle Manisa üçüncü sırada yer almaktadır. Toplam
kurulu kapasitede Avrupa’da 10. Sırada yer alan Türkiye, 2013 yılında yapılan yeni yatırımlarla
Almanya, İngiltere, İsveç ve Fransa’nın ardından 5. sırada yer almaktadır.
2.3 Güneş Enerjisi
Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan ve hidrojen gazını helyuma dönüştüren
füzyon reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan çok güçlü bir enerji kaynağıdır. Bu reaksiyonda
açığa çıkan enerji, radyasyon yolu ile uzaya yayılmaktadır. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir
bölümü, insanlığın bütün enerji ihtiyacını fazlası ile karşılayabilecek miktardadır. Güneş enerjisi
çeşitli dalga boylarında bir enerji türü olup, her türlü termal uygulamalar için sabit sıcaklıkta
siyah bir cisim olarak kabul edilebilir. Güneş enerjisi, bilinen en eski birincil enerji kaynağı olup,
konvansiyonel enerji kaynaklarının tamamı, doğrudan veya dolaylı olarak güneş enerjisinden
kaynaklanmaktadır (TÇV, 2009).
“36-42” derece kuzey enlemleri arasında yer alan Türkiye, güneş enerjisi açısından birçok
ülkeye göre şanslı durumdadır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) verilerine göre
ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi metrekarede 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat) olup,
ortalama toplam ışınım şiddeti metrekarede, yılda 1311 kWh (günlük ortalama 3,6 kWh) olduğu
hesaplanmıştır (TMMOB, 2014).
2012 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 18-20 milyon m2 güneş kolektörüne sahip güneş
187

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

TÜRKİYE’DE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA VE
YENİLENEBİLİR ENERJİ

enerji sistemleri bulunmaktadır ki bunun Türkiye ekonomisine yılda 1 milyar ABD $ civarında
katkısı bulunmaktadır. Türkiye güneş kolektörü üretiminde Dünya’da ikinci, kullanımında ise
üçüncü büyük tüketici durumundadır. Türkiye ısıl güneş enerji sistemlerinin üretiminde çok
büyük kapasiteye sahip olsa da, kullanım ve montaj konusunda yeterli yasal düzenlemenin
bulunmaması bu konuda ki en büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır (Altuntop ve
Erdemir, 2013).
2.4 Jeotermal Enerji
Jeotermal kaynak, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının meydana getirdiği,
sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki
normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar
içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Jeotermal enerji ise, bunlardan dolaylı veya
doğrudan her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Ayrıca, herhangi bir akışkan içermemesine
rağmen, bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan, yerin derinliklerindeki “Sıcak Kuru
Kayalar” da jeotermal enerji kaynağı olarak nitelendirilmektedirler (TÇV, 2009).
Türkiye’de jeotermal enerjisi konusundaki ilk çalışmalar, 1962 yılında MTA Genel
Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. İlk arama sondajı, 1963 yılında, İzmir Balçova’da açılmış
ve 40 m’de 124 °C sıcaklığında sıcak su ve buhar bulunmuştur (Erkul, 2012). MTA tarafından
bu zamana kadar 222 jeotermal alanı tespit edilmiş, doğrudan kullanım ve elektrik üretim
amaçlı yaklaşık 535 tanesi MTA tarafından olmak üzere toplamda 900 civarında sondaj kuyusu
açılmıştır (TMMOB, 2014). Türkiye’de araştırılması 40 yıllık bir süreci kapsayan Jeotermal enerji
potansiyeli 31.500 MW olup (Demir, 2009), 2013 yılsonu verilerine göre, Türkiye Dünya’nın
Japonya’dan sonra dokuzuncu büyük, Avrupa’da ise İtalya’dan sonra ikinci en büyük jeotermal
enerji potansiyeline sahiptir (REN21, Renewables, 2014).
2.5 Biyokütle
Biyokütle enerjisi, odun, odun kömürü, hayvan ve insan dışkısı, tarım ürünleri, orman
sektörü organik atıkları, alkol ve metan mayalanması, çeşitli su bitkileri gibi canlı kaynaklar
yoluyla elde edilen enerji çeşididir (Gürsoy, 2004).
Genellikle ısınma amacı ile kullanılan bu enerjinin en eski bilinen hammaddesi;
yakacak odun, odun kömürü ve hayvan gübresidir. Klasik yakma işlemi ile elde edilen bu
tip biyokütle enerjisinin yanında; enerji tarımı ürünlerinden, kentsel atıklardan, tarımsal
endüstri atıklarından yakma işlemi ya da farklı yöntemler kullanılarak katı, gaz ve sıvı yakıtlara
dönüştürülerek biyokütle yakıt elde edilmesi, ısı ve elektrik üretilmesi mümkün olmaktadır
(Çubuk ve Heperkan, 2000).
Türkiye biyokütle potansiyeli bakımından şanslı bir ülkedir. Türkiye’nin yıllık ana
biyokütle üretimi 117 milyon tonu bulmakta ve bu üretimin enerji eşdeğeri 32 MTEP
olarak hesaplanmaktadır. Türkiye’de toplam yıllık biyokütle potansiyelinin yaklaşık %5,5ini
ormanlarda kesim işlemleri sonrası açığa çıkan atıklar oluşturmaktadır. Aslında Türkiye orman
potansiyelinde bir biyokütle projesini desteklemek için gerekli olandan çok daha fazla miktarda
orman artığı bulunmaktadır. Buna rağmen, orman içi artıklarının temininin değişken olması,
toplama, taşıma ve depolama maliyetlerinin yüksek olması gibi sorunlar bu atıkların yakıt
olarak kullanılması için yapılması gereken çalışmaları erteletmektedir. Oysaki yaklaşık 2 MTEP
enerji değerine karşılık gelen orman atıklarının usulüne uygun kullanılması ile ortalama 96
MTEP olan toplam enerji tüketiminin yaklaşık %2si karşılanabilecektir (Güçbilmez ve ark., 2010).
2.6 Biyodizel
Biyodizel; kolza, ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel
yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol
veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel
kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir. Biyodizel
petrol içermez; fakat saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak
kullanılabilir (http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyodizel.aspx).
2000’li yılların başında ETKB bünyesinde sayısı 200’ü geçmiş biyodizel tesisler bulunurken,
ülkedeki hammadde problemi ve lisans sorunu bu tesislerin sayısını günden güne azaltmış, 18
Ocak 2014 tarihinde 22 lisanslı tesise sahip Türkiye’de üretimde bulunan tesis sayısı yalnızca
1’dir. Yerli hammaddeyle üretilen biyodizelin motorinle harmanlanan kısmı ÖTV’den %2
muafken, atık yağdan üretilen biyodizele uygulanan miktar 1,1209 TL/litre şeklindedir. Yapılan
yeni mevzuatlarda da yerli malın kullanılması ve ülke ekonomisine olan katkısı düşünülerek
çeşitli yaptırımlara gidildiği görülmektedir (TMMOB, 2014).
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özlü tarımsal ürünlerin mayalanması ile elde edilen ve benzinle belirli oranlarda harmanlanarak
kullanılan alternatif bir yakıttır. Ulaşım sektöründe, kimyasal ürün sektöründe ve küçük ev
aletlerinde kullanılan biyoetanol, yakıtın oksijen seviyesini arttırarak daha verimli yanmasını
sağlayarak, egzoz çıkışındaki zararlı gazları azaltmaktadır (http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/
biyoetanol.aspx).
Türkiye’de 149,5 milyon lt olan kurulu kapasitesi, benzin tüketiminin yaklaşık %7sini
karşılar vaziyetteyken, pazarda yer alan biyoetanol, benzin tüketiminin %1in çok altındadır.
Mevcut potansiyel tam anlamıyla kullanılmamakla beraber, istikrarlı bir süreç yaşanmaktadır
(DEKTMK, 2014).

TÜRKİYE’DE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA VE
YENİLENEBİLİR ENERJİ

2.8 Hidrojen
Organik bazlı atıkların oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucu oluşan renksiz - kokusuz,
havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşiminde organik maddelerin bileşimine bağlı
olarak ortaya çıkan bir gaz karışımdır (http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyogaz.aspx).
Hidrojen çevre problemlerine tek çözüm olarak gösterilmekte ve ülkeleri fosil yakıtlardan
kurtarabilecek “bağımsızlık yakıtı” olarak nitelendirilmektedir (DEKTMK, 2008). Özellikle
enerjide dışa bağımlılığı %70lere varan Türkiye’de yerli ve yenilenebilir kaynakların daha
fazla tüketilmesi açısından potansiyeli bol olan hidrojen enerji, uzun vadede büyük önem arz
etmektedir.
Türkiye hidrojen üretimi açısından şanslı bir ülkedir. Bunun nedeni ise, uzun bir kıyı şeridi
olan Karadeniz’in tabanında kimyasal biçimde depolanmış hidrojen bulunmasıdır. Ayrıca,
Hidrojen yakıtında kullanılabilecek yakıtlar; hidrolik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga
enerjisi, jeotermal enerji gibi Türkiye’de bol bulunan yerli ve yenilebilir kaynaklardır. Türkiye
gibi gelişme sürecinde ve teknolojik geçiş aşamasındaki ülkeler açısından, uzun dönemde
fotovoltaik güneş-hidrojen sistemi uygun görülmektedir. Fotovoltaik panellerden elde
olunacak elektrik enerjisi ile suyun elektrolizinden hidrojen üreten bu yöntemde, 1 m3 sudan
108,7 kg hidrojen elde edilebilir ki, bu 422 litre benzine eşdeğerdir (TUSİAD, 1998).

3. TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI

Ülkemiz hızlı bir sosyal ve ekonomik gelişim göstermekte ve bu gelişmeye paralel olarak
gereksinim duyduğu elektrik enerjisini kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik olarak çevreyi
en az olumsuz etkileyecek şekilde üretmek durumundadır. Bu nedenle öncelikle yerli enerji
kaynaklarından yararlanılarak projeler geliştirmeli ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır.
Bilindiği üzere ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine paralel olarak enerjiye olan
talepleri hızla artmaktadır. Kabaca son yarım yüzyılda dünya nüfusu yaklaşık 2 kat artarken
enerji talebi yaklaşık 6 kat artmıştır. Bunun anlamı; kişi başına düşen enerji tüketiminin son
yarım yüzyılda yaklaşık 3 kat artmasıdır. Artan bu talep enerji kaynaklarının daha çok önem
kazanmasına sebep olmuştur. Ekonomik büyüme ve nüfus artışı, enerji talebinin artmasındaki
en güçlü iki itici güçtür. Türkiye’nin son yirmi yıldaki nüfusu 1,3 katına, ekonomik büyümesi 4
katına ve enerji tüketimi 1,7 katına ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin yüksek büyüme
oranı hedefleri ile genç ve artan nüfusu dikkate alındığında enerji tüketiminin hızlı bir şekilde
artması öngörülmektedir (Aydın, 2011).
Türkiye’nin son yıllardaki enerji politikasında, yerli, yenilenebilir ve çevre dostu olan enerji
kaynaklarının kullanımının arttırılması ve bu kaynakların elektrik üretiminde değerlendirilmesi
üzerine önemli çağrılar yapılmaktadır. Enerjide neredeyse %70 civarında dışa bağımlı olan
Türkiye’de yerli ve yenilenebilir kaynakların fosil yakıtlar kadar tercih edilmemesi desteklenir
bir durum değildir (Yazar, 2010). Yeterince yerli ve çevre dostu enerji kaynağına sahip olan
Türkiye; kaynak çeşitliliğini sağlar, doğru adımlar atar, gerekli planlamaları yapar ve halkı
bilinçlendirmeyi başarırsa, gerek ekonomik olarak gerekse yaşanılabilir bir Türkiye açısından
gelişim göstermek kaçınılmazdır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji politikasında hedeflediği
adımlar maddeler halinde sıralanacak olursa;
-Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırmak
- Güvenli, ekonomik ve maliyeti etkin bir şekilde yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmek
-Enerji kaynaklarının çeşitliliğini arttırmak
-Sera gazı emisyonlarının azaltılması sağlamak
- Atık ürünleri kullanmak ve çevreyi korumak
-İlgili mekanik ve / veya elektro-mekanik imalat sektörünü geliştirmek
-Hidroelektrik potansiyelinin tamamını elektrik enerjisi üretiminde kullanmak
-Rüzgâr enerjisine dayalı kurulu gücün 20.000 MW’a ulaştırmak
-600 MW’lık jeotermal potansiyeli işletmeye sokmak
-Güneş ve diğer yenilenebilir kaynakların kullanımı için gereken düzenlemeler yapmak
-Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için alınacak tedbirler sonucunda,
elektrik üretiminde doğal gazın payının %30’un altına düşürmek. (Aşker, 2013 ve TC Avrupa
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Birliği Bakanlığı, 2014).
10. Kalkınma Planı’nda da enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari
maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik
üretiminde kullanmayı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen,
israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde
stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması temel amaç olarak
belirlenmiştir.
Bu amaçla Türkiye’nin ana enerji politika ve stratejileri (BOTAŞ, 2011);
• Kaynak ve ülke çeşitlendirmesi,
• Yerli kaynakların kullanımı ve geliştirilmesine öncelik verilmesi,
• Farklı teknolojilerin kullanımı, geliştirilmesi ve yerli üretimin artırılması,
• Ülkemizin enerji ticaret merkezi olma potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılması,
• Stratejik petrol ve doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması,
• Talep yönetiminin etkinleştirilmesi ve verimliliğin artırılması,
• Yakıt esnekliğinin artırılması (üretimde alternatif enerji kaynağı kullanımına olanak
sağlanması),
• Orta Doğu ve Hazar Bölgesi petrol ve doğalgazının piyasalara ulaştırılması sürecine her
aşamada katılım sağlanması,
• Enerji sektörünün, işleyen bir piyasa olarak şeffaflığı ve rekabeti esas alacak şekilde
yapılandırılması,
• Bölgesel işbirliği projelerine katılım ve entegrasyon,
• Her aşamada çevresel etkileri göz önünde bulundurmak, olarak belirlenmiştir.

3. SONUÇ

Sosyal ve ekonomik açıdan hızlı bir gelişme gösteren ülkemiz, bu gelişmelere paralel
olarak ihtiyaç duyduğu enerjileri kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik olarak çevreyi
en az olumsuz etkileyecek şekilde üretmek durumundadır. Bu nedenle öncelikle yerli
enerji kaynaklarından yararlanılmalı, projeler geliştirmeli ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır.
Enerji, temel gereksinimlerin yanında, ülkelerin refah seviyelerinin, gelişmişlik düzeylerinin
belirlenmesinde, jeostratejik dengelerin kurulmasında da temel dayanak olmuştur.
Fosil enerji kaynaklarının ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve dünyada en çok tüketilen
kaynak olmasına karşın bu kaynakların belli bir süre sonra tükenecek olması, çevreye verdiği
zarar, yüksek fiyatlar, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olması gibi daha birçok neden
pek çok ülkeyi yeni alternatif enerji kaynaklarına itmiştir.
Hidroelektrik, güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrojen, biyokütle enerjiler gibi yenilenebilir
enerji kaynakları; kendini yenileyebilmesi, çevre zarar vermemesi, yerli kaynaklara yönelmeyi
sağlaması, daha düşük maliyetle yatırım imkânına sahip olması açısından, fosil kökenli enerji
kaynaklarına göre çok büyük artılara sahiptir.
Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından birçok gelişmiş ülkeden çok daha
zengin durumdadır. Türkiye için 2005 yılı yenilenebilir enerji bakımından önemli adımların
atıldığı bir tarih olmuştur. 5346 sayılı yenilenebilir enerji kanunu (YEK) ile birlikte Türkiye,
yenilenebilir enerji için yerli kaynakların kullanımının arttırılmasını amaçlamış, bu doğrultuda
yatırımcılar için belirli teşvik uygulamalarına gitmiştir.
Var olan duruma bakıldığında, petrol ve kömüre dayalı enerji kaynaklarının tüketimi,
dünyanın doğal kaynaklarının, ormanların, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin yok olmasına
sebep olmuştur ve ayrıca bu kaynakların yenilenemez olmaları büyük bir olumsuzluktur. Türkiye
ve dünyadaki bu enerji sorununu temiz enerji yoluyla yani yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
aşmak mümkündür. Yenilenebilir enerji kaynakları hem sürdürülebilir kalkınma hem de iklim
değişikliği ve küresel ısınmanın önlenmesi açısından önemli bir alternatiftir. Bunun yanında
sürdürülebilir bir kalkınma için en uygun enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji kaynakları
olmasına rağmen, bu enerji kaynaklarıyla tüm dünyanın enerji ihtiyacının karşılanması uzun
vadede bile imkânsız olarak görünmektedir. Bu sebeple sera gazı salınımına hemen hemen
hiç katkı yapmayan ve yeni teknolojilerle oldukça güvenli bir şekilde inşa edilebilen nükleer
santraller sürdürülebilir bir kalkınma için en ideal enerji üretim merkezleri haline getirilebilirler.
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HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE KARAMANDAKİ
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ÖZET

Ülkemizin enerji ihtiyacı büyük oranda termik santrallerden karşılanmaktadır. Bunun
yanında ülkemiz kesintili karaktere sahip yenilenebilir enerji kaynaklarını da verimli bir
şekilde kullanarak, hem ekonomide dışa bağımlılığı azaltacak hemde geleneksek santrallerin
emisyonunu azaltacaktır.
Hibrit yenilenebilir enerji sistemleri ile rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji
kaynakları doğalgaz santralleri ile kombine edilmektedir. Bu sistemlerin yaygınlaştırılması ile,
%80’lerin üzerinde olan fosil yakıt kullanımının ve 2008 yılında genel enerjide %76 elektrik
enerjisinde %60’a ulaşmış olan dışa bağımlılığımızın ve aynı zamanda fosil yakıt kullanımından
dolayı oluşacak emisyonların azaltılması mümkün olabilecektir.
Bu çalışmada, dünyada yaygın olarak kullanılan Hibrit yenilenebilir enerji sistemleri ile
bunun Karaman-Ayrancı da bir örneği ve proje aşamasında olan Derviş Projesi ele alınmıştır.
Burada kurulmakta olan sistem ile güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve doğalgaz çevrim santralleri
kombine edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Hibrit enerji sistemleri, verimlilik, enerji.

1.GİRİŞ

Enerji, çağımızda en önemli tüketim maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uygarlık
aracıdır. Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında gelen enerji
tüketimi, sürekli artmakta ve bu artış gelecekte de devam etmektedir. Bugün sahip olduğumuz
teknolojik gelişmelerin devam etmesi ve sunduğu imkânların yaşamımızda sürmesi için
doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız. Tüketmek zorunda olduğumuz
enerjinin bugün büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlarından, geri kalanı ise nükleer ve yenilenebilir
enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının çevre ve insan sağlığına verdiği
tüm dünya üzerindeki zararları, önlem alınmazsa bu zararların telafisi için gelecekte yaşayacak
insanların ödeyeceği bedelin çok büyük boyutlara erişeceğini kaçınılmaz olacaktır.
Enerji üretiminde fosil kaynak kullanımının devam edebilme olanağının kalmadığı,
kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu durumda, sanayinin gelişmeye başlaması ile
kullanımı giderek artan, kalkınma ve sanayileşme yolunda verdiği zararlar, önceleri
göz ardı edilen bu enerji kaynaklarının yerine çevremizin kendi doğal ürünü olan
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının arttırılması gerçeği her geçen gün
daha iyi anlaşılmaktadır. Hava, su, toprak kirliliğinden bitki örtüsünün ve hayvanların yok
olmasına kadar uzanan çevre sorunları, bu sorunlardan etkilenen insanlarda gelecek kaygısı
uyandırmış, bu kaygı ile beraber, çevrenin korunmasına karşı hassasiyet de giderek artmaya
başlamıştır(Anonim,2015-B).
Türkiye’de başta hidroelektrik olmak üzere önemli ölçüde yenilenebilir enerji potansiyeli
bulunmaktadır.5346 sayılı Kanunda büyük küçük ayrımı yapılmaksızın tüm HES’ lerin
yenilenebilir tanımı içerisinde yer almasına rağmen rezervuar alanı 15km2’nin altındaki
projeler YEK Kanunu kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 36 770 MW Kurulu güçte 1238
adet HES bulunmaktadır. İlave potansiyel ile birlikte 170 milyar kWh/yıl üretim potansiyeli
mevcuttur. Bunun sadece %28’i kullanılmaktadır. Rüzgâr; bugünkü teknik koşullarda 10 metre
yükseklikteki ortalama 6 m/s hızda, yılda 2800 saat kullanma suresi ile kurulabilecek ekonomik
rüzgâr potansiyeli 10 000 MW yani 28 milyar kWh (88 000 MW teknik potansiyel) düzeyindedir.
Bu ekonomik potansiyelin yıllık çalışma saati en kötü rüzgâr koşulunda (güvenilir üretim)1400
saate kadar düşerek ancak 14 milyar kWh üretim gerçekleştirebileceği düşünülmektedir.
2007-2020 döneminde her yıl 125 MW olmak üzere toplam 1750MW rüzgâr santralinin
sisteme ilave edileceği öngörülmüştür. Güneş; Türkiye’nin tüm yüzeyine isabet eden güneş
gücü brüt olarak 111 500 GW kadardır. Ancak teknik potansiyel 1400 GW olup, kullanılabilir
potansiyel 116 GW olarak kestirilmektedir. 5346 sayılı kanunda değişiklik yapılmak üzere bir
Kanun taslağı hazırlanmıştır. Bu taslağa Gore özellikle rüzgâr ve güneş için çok yüksek alım
garantileri önerilmektedir. Oysa ülke çıkarları acısından kesintili karaktere sahip bu kaynakların
yüksek alım garantisinden çok üretimlerinin sürekli hale getirilerek pazarda rekabet edebilme
güçlerinin artırılması sistemi bozucu etkilerinin giderilmesi arz ve talebin eşleştirilmesi ve

192

1
2
3

Yrd. Doç. Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ydilay@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kadirsabanci@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, hakkisoy@konya.edu.tr

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

verimliliklerinin artırılması için hızla devreye girebilecek sistemlerle birlikte planlanmaları
gerekmektedir (Anonim,2015-B).

2.TÜRKİYE’NİN ENERJİ YAPISI

Enerji bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli girdilerinden biridir.
Nüfus artışı, sanayileşme, şehirleşme ile birlikte küreselleşme sonucu artan ticaret ve üretim
olanaklarına bağlı olarak doğal kaynaklara ve enerjiye olan talep her geçen gün artmaktadır
(Narin, 2008). Türkiye’de enerji kaynaklarına olan talebin yoğun olarak yaşandığı ülkelerdendir.
Nitekim 2012 yılında 120,09 Mtep olan birincil enerji kaynakları tüketimi 2013 yılında 120,29
Mtep değerine ulaşmıştır. Aynı dönemde birincil enerji kaynakları üretimi ise 32,2 Mtep
olmuştur (Anonim,2015). Türkiye’de 1990-2008 yılları arasında birincil enerji kaynaklarına
olan talep dünya ortalamasının 3 katı olmuştur. Yine Türkiye OECD ülkeleri içinde geçtiğimiz
10 yıllık süreçte enerji talep artışının en hızlı olduğu ülkedir. Aynı şekilde Türkiye elektrik
talebinde 2000 yılından günümüze büyük ekonomiler içinde Çin (%174,8) ve Hindistan’dan
(%56,8) sonra % %55,3’lük artış oranı ile üçüncü sırada gelmektedir(Anonim, 2012-A). Bu
verilere göre önümüzdeki yıllarda enerji arzının ekonomik büyümeye paralel bir şekilde artarak
devam edeceği beklenmektedir. Bu talebin 2015 yılı için 170 Mtep, 2020 yılında isen 222 Mtep
düzeyine ulaşması öngörülmektedir (Anonim, 2015-A). Buna karşın yerli enerji kaynakları
üretimi bu hızda artmayacak ve dışa olan bağımlılığımız da artacaktır (Yılmaz,2012).

HİBRİT YENİLENEBİLİR
ENERJİ SİSTEMLERİ
VE KARAMANDAKİ
UYGULAMALAR

3. HİBRİT SANTRALLER

Yenilenebilir enerji sistemlerinde enerjinin sürekli olarak sağlanamaması nedeniyle
depolama önem kazanmıştır. Ancak depolama, enerji üretiminde maliyetleri artırmaktadır.
Üretilen enerjinin enterkonnekte sisteme verilmesi depolama maliyetlerini ortandan
kaldırmıştır. Ancak sistemlerin optimizasyonu ve daha verimli çalışabilmesi için, hidroelektrik
sistemlerin rüzgar enerji sistemleri (Şekil 1) ile ya da rüzgar enerji sistemlerinin güneş enerji
sistemleri ile (Şekil 2) kombine edilmesi sistemlerin verimlerini artırmıştır.

Şekil 1. Hidroelektrik-Rüzgâr Enerjisi Kombinasyonu (Elistratov,2015)

Şekil 2. Güneş-Rüzgâr Enerjisi Kombinasyonu
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4. KARAMANDA KURULAN HİBRİT SANTRAL

Karamanın Ayrancı ilçesinde özel sektör tarafından yaklaşık 450 milyon Euro’luk yatırımla,
532 megavat gücünde bir doğalgaz santrali kurulmaktadır. Derviş adı verilen yeni nesil
santral de, doğalgaz, rüzgâr ve güneş enerjisi birlikte kullanılarak elektrik üretiminde yüksek
verimlilik sağlanacağı planlanmaktadır. General Electric’in (GE) FlexEfficiency 50 teknolojisiyle
kurulacak santralin rüzgâr-güneş-doğalgaz entegrasyonu yüksek verimde çalıştırılması ön
görülmektedir. Sistemin veriminin %70 civarında olması beklenmektedir. Sistemin 28 dakikada
durdurulup, tekrar çalıştırılabilecek olması diğer santrallerle kıyaslandığında oldukça düşük
olduğu görülmektedir. Dünyanın ilk bütünleşmiş yenilenebilir kaynaklı kombine çevrim enerji
santrali olacak projede, doğalgaz, rüzgâr ve güneş enerjisi ilk kez aynı santralde birleşmiş
olacaktır. Enerji santralinin, rekor düzeydeki yakıt verimliliğine ek olarak sıfır sıvı tahliyesine,
düşük emisyona ve 28 dakikada tam kapasiteye ulaşabilen yüksek reaksiyon hızına sahip
olacağı öngörülmektedir (Anonim, 2015). Santral tam kapasite ile çalışmaya başladığında
yaklaşık 600.000 evin enerji ihtiyacını karşılayabilecektir (Şekil 3).

Şekil 3. Derviş Enerji Santrali (Anonim, 2015-C)

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Gelişen teknolojinin dünyadaki ilk uygulamasının Karaman İlinde gerçekleşecek olması,
ilin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır. Tüm dünya Karaman’ı bu santral ile tanıyacaktır.
Santral çevreye duyarlı olacağı için çevre kirliliğine yol açmayacaktır. Ülkemizin yıllık en fazla
güneşlenme süresine sahip bölge, böylelikle iyi bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır. Ülkenin
dışa bağımlılığını azaltırken, yenilebilir kaynaklarımızın ülke ekonomisine katkısını da artıracaktır.
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YENİ KÜRESEL DÜZENDE AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARI
VE TÜRKİYE
Ali Ayata1

ÖZET

Enerji, 21. yüzyılın en önemli konularından birini oluşturmakta ve yıllık üretim-tüketim
miktarları ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren temel ölçülerden biri olarak kabul edilmektedir.
Nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayileşme ve kentleşme olguları küreselleşmeyle birlikte
enerjiyi daha fazla stratejik hale getirmektedir. Stratejik öneme sahip enerji kaynakları olan
petrol ve doğal gazın ise dünyada adil olmayan dağılımı, enerjiyi, devletlerin dış politikasında
öncelikli hedefler arasına yerleştirmiştir. Bu nedenle, sınırlı olan ve dünya üzerinde dengesiz
dağılım gösteren enerji kaynaklarına sahip olmak için aktörler arasında güç mücadeleleri
yaşanmaktadır. Bu çalışmanın konusu Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğini sağlama ve enerji
arzını çeşitlendirme yolunda Türkiye’ye ne kadar ihtiyaç duyacağı ile ilgilidir. Bununla birlikte
Türkiye’nin AB üyeliğinin, Birliğin enerji arz güvenliğine ne derecede etkili olacağı sorusu da bu
kapsamda ele alınmaktadır. Dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden olan AB ile dünyanın en
önemli enerji rezervlerinin olduğu Ortadoğu ve Hazar Bölgesi arasında kalan Türkiye’nin, enerji
koridoru olarak Avrupa Birliği’nin enerji arz güvenliğine etkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: AB,Enerji Politikası, Enerji Arz Güvenliği, Küreselleşme

GİRİŞ

Son yüzyılda üzerinde en çok tartışılan konuların başında şüphesiz küreselleşme
olgusu gelmektedir. Ulus devletlerin sosyal, ekonomik ve siyasi yapılarını derinden etkileyen
küreselleşme kısaca; mal, hizmet, sermaye ve insan kaynaklarının dünya çapında serbestçe
dolaşımı ve etkileşimi sonucu, dünya siyasetinin türevleriyle birlikte eskiye nazaran yeni bir
hal ve biçim kazanmasına verilen yeni bir isim olarak tanımlanabilir. 90’lı yıllardan beri dünya,
geleneksel iki kutuplu dünya düzeninin ortadan kalktığı, siyasette liberal demokrasiye yönelik
politikaların öneminin arttığı, teknolojik gelişmelerin her alanda yeniliklere neden olduğu
bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte, teknolojideki hızlı değişimler sonucunda bilgi, iletişim
ve ulaşım alanlarında sağlanan yenilikler, maliyetleri düşürmüş ve uluslararası bilgiye ulaşımı
inanılmaz derecede kolaylaştırmıştır (Özden, 2006: 60). Geniş boyutlara ulaşan bu küresel
ağın sürekliliğini sağlayan sacayaklarından biri de enerjidir. Dolayısıyla enerji, 21. yüzyılın
en önemli konularından birini oluşturmakta ve yıllık üretim-tüketim miktarları ülkelerin
gelişmişlik düzeyini gösteren temel ölçülerden biri olarak kabul edilmektedir. Nüfus artışı,
teknolojik gelişme, sanayileşme ve kentleşme olguları küreselleşmeyle birlikte enerjiyi daha
fazla stratejik hale getirmektedir. Bu bağlamda stratejik öneme sahip enerji kaynakları olan
petrol ve doğal gazın dünyada adil olmayan dağılımı, enerjiyi, devletlerin dış politikasında
öncelikli hedefler arasına yerleştirmiştir. Bu nedenle, sınırlı olan ve dünya üzerinde dengesiz
dağılım gösteren enerji kaynaklarına sahip olmak ve boru hatlarını kontrol etmek için, aktörler
arasında güç mücadeleleri yaşanmaktadır (Bogensberger, 2007: 34). Tarih boyunca insanlar
değişik şekilde enerjiden istifade etmenin yöntemlerini araştırmışlardır. Sanayi devriminin bir
devrim olarak nitelendirilmesinin nedeni, insan ve toplum yaşamında yaptığı değişikliklerdir.
Endüstriyel gelişmelerin hızlandığı bu dönemin başlamasında en önemli etken ise tüketilen
enerji kaynaklarının farklılaşmasıdır. Özellikle 1800’lü yıllarda petrol arama, üretim ve nakil
teknolojilerindeki gelişmeler, bu ürünün kullanılmasını yaygınlaştırmış, bu da sanayinin
gelişmesine hız vermiştir.
Soğuk Savaş ortamının statik kıldığı jeopolitik koşullar, yeni dönemle birlikte son derece
dinamik bir politik ortama dönüşmüştür. Bugün, uluslararası ilişkilerin gündeminin ne yalnızca
askeri güç ve güvenlik üzerine ne de yalnızca ekonomik ilişkiler üzerine inşa edilebileceğini
söylemek doğrudur. Çünkü uluslararası sistem çok gelişmiş ve karmaşıklaşmıştır. Sistemde çok
farklı aktörlerin rol oynamaya başlamasının yanında farklı yapısal değişimler de ortaya çıkmış,
jeopolitiğin temel vasıtası olan gücün ekonomik/teknolojik unsurlarının önemi, askeri/politik
unsurlarının yanında önemli bir yer edinmiştir. Günümüz uluslararası sisteminde devletlerin
dış politikaları ve güç mücadeleleri doğal kaynaklara dayalı mücadeleleri içerir hale gelmiştir.
Doğal kaynaklara ve piyasa etkinliğine dayalı bu mücadelelerin enerji boyutu ise uluslararası
ilişkiler sisteminde, ekonomik ve politik gelişmeye yön veren stratejik bir unsur haline gelerek
enerji jeopolitiğini ön plana çıkarmıştır (Sevim, 2013: 126-128).
Dünya genelinde olduğu gibi enerji kaynakları, Türkiye açısından da önemlidir. Enerji
kaynakları bakımından çeşitliliğe sahip olmasına rağmen, bugün tespit edilen rezervleriyle
petrol, taşkömürü ve doğal gaz kaynakları açısından zengin ülkeler arasında yer almayan ve
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uranyum, toryum ve bor gibi stratejik kaynaklarını henüz rezerv olarak elde tutan Türkiye,
artan nüfusun ihtiyacı ve sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığı için enerjiye gereksinim
duymaktadır. Türkiye, dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunduğu ve
üretildiği ülkeler ile bu kaynakların tüketildiği ülkeler arasında, jeopolitik önemi son derece
yüksek bir coğrafyada yer almaktadır. Bu konumu itibariyle özellikle enerji noktasında da
büyük bir avantaja sahiptir. Türkiye’nin bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmesi ve Avrupa
Birliği’nin (AB) “Boru Hattı Bekçisi” şeklinde biçtiği rolü kabul etmeyerek “Enerji Merkezi” olacak
politikalar yürütmesi gerekmektedir (Sevim, 2013: 132). Bu kapsamda çalışma; enerji koridoru
oluşturabilecek Türkiye’nin konumu, dünya enerji kaynaklarının dağılımı ve küresel enerji
politikaları çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır.

YENİ KÜRESEL
DÜZENDE AVRUPA BİRLİĞİ
ENERJİ POLİTİKALARI VE
TÜRKİYE

AB ENERJİ POLİTİKASININ ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ BOYUTU

AB’nin temeli 1951’deki Kömür ve Çelik Topluluğu ve 1957’deki Avrupa Ekonomik
Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu antlaşmaları ile atılmıştır. Bu antlaşmalar aynı
zamanda AB enerji politikasının da başlangıcı olmuştur. Enerji politikasının bir parçası olarak
enerji arz güvenliği ise, 1970’lı yıllardaki petrol krizleri ile gündeme gelmiştir. Nitekim AB
dünya enerji tüketiminde önemli bir yer tutmakta ve günümüz itibariyle de dünya enerji
ithalatında birinci sırada yer almaktadır. Birliğin dış enerji kaynaklarına bağımlılığının artarak
devam edecek olması ve bu kaynakların kesintisiz bir şekilde Avrupa enerji pazarına ulaşması
AB’nin Rusya, Basra Körfezi ve Kuzey Afrika gibi ana üretici ülkelerle/bölgelerle ve transit ülkeler
konumundaki Hazar bölgesi ülkeleri ile güçlü işbirlikleri geliştirmesini gerekli kılmıştır (Bakır,
2006: 60). Genişlemenin de etkisiyle AB’nin petrol ve doğalgaza olan dışa bağımlılığındaki artış
ve küresel enerji pazarında bu kaynaklar üzerindeki artan güçlü rekabet, AB’de enerji güvenliği
ile ilgili kaygılara sebep olmuştur. Enerji arz güvenliği enerji kaynaklarının fiziksel açıdan
kesintisiz bir şekilde ana üreticiden son tüketiciye uygun ve makul fiyatlarla ulaşması demektir
ki bu tanımdan anlaşılacağı gibi enerji arz güvenliğinin garanti altına alınması sivil yöntemler
gerektiren bir durumdur (Milaqi, 2013: 78–79). Mecbur kalınmadıkça askeri yöntemlere
başvurulmaması yönünde bir anlayış mevcuttur.
Bu noktada küreselleşme olgusu, müspet ya da menfi yönleriyle enerji arz güvenliğinin
temin ve tedarikini de etkilemektedir. Geçmişte arz güvenliği, enerji piyasasını kontrol
eden devletlerin diplomatik veya askeri yöntemlerle enerji arzını sağlamaları şeklindeyken,
günümüzde ise bu enerji arz güvenliği sadece devletlerin sorunu olmaktan çıkmış, piyasa
mekanizması dâhilinde karar verici tüm unsurların ortak sorunu olmaya başlamıştır. Politika
bağlamında bakıldığında, enerji arz güvenliğinin garanti altına alınması ancak üretici ve tüketici
arasında kurulabilecek güçlü bir enerji işbirliğiyle mümkündür. Bu konuda Avrupa Komisyonu
tedarikçilerle geliştirilecek enerji diyalogları sayesinde arz kaynaklarında istikrarın sağlanması,
dış kaynakların güvenlik standartlarının yükseltilmesi, fiyat mekanizmasının düzgün işlemesi
ve uzun dönemli kontratlar için müzakere çerçevelerinin oluşturulması gibi konuların garanti
altına alınabileceğini açıklamıştır (Bogensberger, 2007: 90). Ayrıca Ocak 2004 yılında “Enerji Arz
Güvenliği ve Jeopolitik Üzerine Çalışma” adıyla yayınlanan “Yeşil Kitap” enerji arz güvenliğinin
arttırılmasında üretici ülkelerle kurulacak olan enerji diyaloglarının önemine vurgu yapmaktadır.
Bunun için AB, üretici ve transit ülkelerle/bölgelerle enerji işbirlikleri kurmaya ve geliştirmeye
çalışmaktadır. Bunu da hukuki ve teknik anlaşmalar imzalayarak, bu bölgelerde serbest ticaret
alanları kurarak, ortak çıkarlara hizmet eden öncelikli projeleri belirleyerek, mevcut altyapıları
iyileştirerek, yeni petrol ve doğalgaz boru hatları kurarak yapmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede
AB’nin ana tedarikçileri konumundaki Rusya, Basra Körfezi ve Kuzey Afrika ülkeleri ve transit
bölge konumunda olan Hazar bölgesi ülkeleriyle enerji işbirlikleri kurmaya ve geliştirmeye
çalışmakta ve bu işbirliklerin gelişmesine katkıda bulunacak uluslararası projeler başlatmıştır
(Aras, 2005: 6). Yeşil Kitap’ta, AB’nin enerji tüketiminde bugün % 50 düzeyinde olan yabancı
kaynaklara olan bağımlılığının, 30 yıl içinde %70 seviyelerine ulaşacağı ve özellikle de gaz
talebinin büyük çoğunluğunun üç ülkeden (Rusya, Cezayir, Norveç) karşılandığı belirtilmiştir.
Yeşil Kitap’ta kaynak çeşitlendirilmesi için ortak bir dış politika oluşturulması gerektiği
vurgulanmıştır (Milaqi, 2013: 67)
Geçmişte yaşanan petrol krizleri, ekonomik, siyasal, sosyal ve askeri açıdan enerji arzı
güvenliğinin sağlanması hususunu birincil derecede güvenlik meselesi haline getirmiştir. AB
Komisyonu tarafından hazırlanan ve Yeşil Kitap olarak adlandırılan belgede, AB’nin genel enerji
görünümü ve ortak bir politika oluşturmak amacıyla yapılması gerekenler belirtilmiştir. AB,
ortak bir enerji politikasının temeline, sürdürülebilirlik, rekabet ve güvenliği koymuştur. Bu üç
ana sütun üzerine oluşturulacak ortak bir enerji politikasının esasında enerji güvenliğini hedef
aldığı söylenebilir. AB’nin ortak bir enerji politikası oluşturulmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar,
iç pazara dönük ve uluslararası ilişkiler düzeyinde olmak üzere iki kategoride incelenebilir. İç
pazara yönelik çalışmaların merkezinde, tam rekabetin sağlandığı Birlik üyesi bütün ülkeleri
kapsayan tek bir enerji piyasasının oluşturulması yer almaktadır. Sürdürülebilirlik bağlamında

197

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

YENİ KÜRESEL
DÜZENDE AVRUPA BİRLİĞİ
ENERJİ POLİTİKALARI VE
TÜRKİYE

198

ön görülen enerji verimliliği ve çevresel sorunların çözümüne yönelik yürütülen çalışmalar
da iç pazara ait politikalar kapsamında değerlendirilebilir (Gürtenhofer, 2010: 12). AB, enerji
pazarına giriş ve çıkışların düzenleyici kurullar gözetiminde serbestleştiği; tüketicilerin ucuz,
kaliteli ve sürekli enerjiye ulaşmalarını sağlayacak bir enerji pazarı oluşturmaya çalışmaktadır.
Ortak bir elektrik ve gaz pazarı oluşturmak amacıyla, Maastricht Antlaşması ile Trans-Avrupa
Enerji Ağları’nı (TEN-E) oluşturmuştur. Tek pazara yönelik olarak elektrik piyasasında önemli
bir mesafe alınmış olsa da aynı şeyi doğalgaz piyasası için söylemek mümkün değildir.
Doğalgaz arzı, sınırlı sayıdaki yabancı ülke kaynağına bağlı olduğundan aynı düzeyde başarı
sağlanamamıştır (Gürtenhofer, 2010: 29).
AB’nin enerji konusunda ortak bir dış politika oluşturmasındaki güçlük, üye ülkelerin
kendi arz güvenliklerini sağlamaya yönelik davranışları ve anlaşmalarında ayrı ayrı hareket
etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum ise üye ülkelerin kendi enerji çıkarlarını
koruma çabası içerisinde olduklarını göstermektedir. Nitekim enerji arzının sınırlı olduğu bir
ortamda kaynakların paylaşımı da sorun yaratabilmekte ve sistemi bir çeşit anarşik yapıya
dönüştürmektedir. (Akbulut, 2008: 122). Birlik üyesi ülkelerin her birinin yabancı kaynaklara
olan bağımlılıkları farklıdır. Günümüze kadar üye devletlerin birçoğu kendi enerji güvenliklerini
sağlamak maksadıyla üçüncü ülkelerle enerji anlaşmaları yapmışlardır. Bu anlaşmalarda gazı
alan ve satan devletler dışında, boru hatlarının geçtiği ülkeler de anlaşmalarda taraf olarak
yerlerini almışlardır. Bu durum özellikle doğalgaz naklinin teknik olarak zor olması, büyük
ölçüde boru hatlarına gereksinim duyulmasındandır. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan
anlaşmazlık sonucu, Rusya Avrupa’ya yolladığı gazı kesmiş, neticesinde de Almanya ile Rusya
arasında “Baltık Denizi Doğalgaz Boru Hattı” anlaşması imzalanmıştır (Alkan, 2015: 220). Birlik
üyesi Polonya güzergâhı yerine, daha masraflı bir geçiş olan Baltık geçişi tercih edilmiştir.
Türkiye-Yunanistan doğalgaz hattı ile Yunanistan ve İtalya kendi arz güvenliklerini sağlamaya
çalışmaktadırlar. Bir başka örnek olarak ise Nabucco projesi verilebilir. Bu proje AB ile değil,
sadece projeye dâhil olan devletlerle yürütülmektedir (Schneider, 2010: 44).
Enerji kaynaklarının dağılımdaki heterojenlik, üretimi ile tüketimi arasında da tam bir
zıtlık arz etmektedir. Örneğin; Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda
ve Güney Afrika dünya petrol rezervlerinin % 7’sine, kömür rezervlerinin % 43’üne, ormanların
% 21’ine, nüfusun % 15’ine sahip olmalarına karşılık: gelişmekte olan ülkeler ve eski doğu
bloğu ülkeleri dünya petrol rezervinin % 93’üne, kömür rezervlerinin % 57’sine, ormanların %
79’una, dünya nüfusunun % 85’ine sahiptir (Onay, 2002: 41–42). Avrupa Birliği şu an tükettiği
gazın %25’ini Rusya’dan almaktadır ve bu oran devam eden projeler bittiğinde yaklaşık olarak
% 35 seviyesine yükselecektir. Bu durum Rusya-AB ilişkilerinde, güç dengesi açısından Rusya
lehine bir gelişim olarak değerlendirilebilir. AB Komisyonu hazırladığı Yeşil Kitap adlı belgede
bu olumsuz durumu ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin gerekliliğini açıkça belirtmiştir.
AB enerji güvenliğinin sağlanması için, Hazar enerji kaynaklarına erişim, Rusya’ya bir alternatif
oluşturmak açısından da oldukça önemlidir. Bu duruma Ortadoğu’daki siyasi belirsizlikleri
ve Kuzey Denizi enerji kaynaklarının yakın gelecekte tükenme tehlikesi de eklenirse, Hazar
kaynaklarının önemi daha da artmaktadır (Müler, 2014: 71–73).
Son yıllarda dünya genelinde devam eden ekonomik gelişmeler, enerji talebinin
öngörülenden daha çabuk artmasını sağlamıştır. Özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya gibi
gelişmekte olan ülkelerin artan büyüme hızları, beraberinde bu ülkelerin enerji talebini de
önemli ölçüde arttırmıştır. Teknolojik gelişmişlik düzeyi, kalkınma için gerekli enerji talebini
doğrudan etkilemektedir (Karabulut, 2003: 101). Bu sebepten dolayı gelişmiş ülkelerde
marjinal enerji talebi, az gelişmiş ülkelere nazaran daha yüksek olan bu durum başta Türkmen,
Azeri ve İran olmak üzere, Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarına olan ilginin artmasına sebep
olmuştur. Enerji kaynaklarına erişebilmenin ve kontrol edebilmenin öneminin farkında olan AB,
uygulamaya soktuğu uluslararası programları ve çok uluslu şirketleri ile Hazar enerji kaynakları
üzerindeki etkinliğini arttırmaya çalışmaktadır (Onay, 2002: 33). Hazar Havzası ve Rusya, yüksek
petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olmasına rağmen artan talebi karşılamak amacıyla bu
enerji sahalarını geliştirmek, modernize etmek zorundadır. Gerek sondaj çalışmaları gerekse
nakil zorlukları, finansal ve yüksek teknolojik gereksinimleri de beraberinde getirmektedir.
Bu maksatla AB menşeli enerji firmaları, sahip oldukları finansal ve teknolojik üstünlükleri
kullanarak, Avrasya bölgesinde etkili olmaya çalışmaktadır (Demirbilek, 2006: 102).
AB 2020 yılında ihtiyaç duyacağı gazın %75’ini boru hatlarıyla tedarik edecekken, bu
oranın 2040 yılında %65’e düşmesi beklenmektedir. Böylelikle, fiziki zorluklar gereği, boru
hatları ile yapılan gaz nakli oransal olarak azalacağından, AB’nin (transfer yolu üzerinde olan)
üçüncü ülkelere olan bağımlılığı da azalacaktır. AB sürdürülebilir bir kalkınma için, enerji
verimliğine, yenilenebilir teknolojilerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına önem vermektedir.
Kyoto protokolünü imzalamış ve taraf olmuş olan AB, protokolün gereklerini yerine getirmekle
yükümlüdür. 2020 yılı yenilenebilir enerji kullanım hedefi toplam enerji kullanımının %20
’si olarak öngörülmüştür. Aynı şekilde 2050 yılına kadar sera gazı salınımının ise %60–80
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azaltılması öngörülmüştür. Yenilenebilir enerji tüketiminin artması aynı oranda fosil yakıt
tüketiminin azalmasına sebep olacağından, AB’nin ithal kaynaklara olan bağımlılık düzeyinde
gerileme görülebilecektir (Jaeger, 2014: 92).

TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI VE AB ENERJİ GÜVENLİĞİ
BAĞLAMINDA ÖNEMİ

Türkiye, AB ile üyelik müzakerelerine başlamış, tam üyelik için gerekli uyum çalışmalarını
sürdüren bir ülkedir. Bu sürecin varlığı dahi Türkiye Ekonomisi’ne olan güveni güçlendirmektedir.
Gümrük Birliği’nin de etkisiyle AB ile yapılan ticaret artmış, paralelinde gelişen mevzuat
uyumlarıyla Türk Ekonomisi küresel ölçekte rekabet edebilen bir konuma gelmiştir. Türkiye’nin
enerji talebi ekonomik gelişmeyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Türkiye tükettiği enerjinin
yaklaşık %70’ini ithal kaynaklardan sağlamaktadır. İthal kaynakların başında petrol ve doğalgaz
gelmektedir. Özellikle doğalgaz tüketimi her geçen gün artmaktadır. Türkiye elektrik ihtiyacının
%50’sini doğalgazdan sağlamaktadır dolayısıyla dışa bağımlılığı sürekli olarak artmakta ve bu
da enerji arz güvenliği sorununu Türkiye’nin gündemine sokmaktadır. Petrol ve doğalgazdaki
yerli üretimin, tüketimi karşılama oranı %10‘un altındadır. Kentleşme oranının her geçen gün
artması, ısınma amaçlı doğalgaz tüketiminin artmasına sebep olmaktadır. Elektrik üretiminde
de doğalgaz kullanımının artması doğalgaz ithalatının artmasıyla sonuçlanmaktadır. Türkiye
doğalgazı sınırlı sayıda ülkeden ithal etmekte ve bu ülkelerin başında Rusya gelmektedir.
Türkiye’nin bir ülkeye bu kadar bağımlı olması enerji güvenliği açısından uzun vadede çok
önemli sorunlar oluşturabilir (Demirbilek, 2006: 103).
Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle dünyanın en büyük petrol ve doğal rezervlerine sahip
ülkelerine komşudur ve bu konum Türkiye’nin enerji kaynaklarına erişimini kolaylaştırmaktadır.
Bulunduğu coğrafya sayesinde Ortadoğu ve Avrasya kaynaklarının batıya naklinde önemli
bir koridor görevi yapan Türkiye, AB üyesi ülkeler ile Rusya, Hazar Bölgesi, İran ve Ortadoğu
ülkeleri arasında konumunu avantaja çevirmek adına ortak projeler yürütülmektedir. Türkiye,
doğalgazda Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak, Hazar enerji kaynaklarından daha fazla
istifade edebilmek amacıyla ilgili ülkelerle enerji alım anlaşmaları yapmaktadır. Hazar kaynaklı
enerji projeleri, yalnız Türkiye enerji güvenliği için değil, AB enerji güvenliği açısından da
ehemmiyet arz etmektedir (Colakoglu, 2009: 88).
Artan enerji talebi karşısında, enerji yatırımlarının finansman kaynağı önemli hale gelmiştir.
Türkiye enerji piyasasında yaptığı düzenlemelerle, sektörü serbestleşirmiş, özel sektöründe
enerji piyasasında olmasını sağlayacak yapısal düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerdeki
amaçları; Yeni yatırımlar için ihtiyaç duyulan kaynağın sadece devlet kaynaklarından
sağlanmasının getirdiği güçlüğü önlemek, Rekabet koşullarında firmaların verimli çalışması
sonucu tüketicilerin ucuz ve kaliteli enerjiye ulaşmalarını sağlamak ve AB enerji piyasalarıyla
bütünleşebilmenin alt yapısını sağlamak olarak sıralaya biliriz:
AB enerji piyasalarıyla bütünleşecek olan Türkiye enerji piyasası, ölçek ekonomisinin
kendisine sunacağı avantajla yatırımlarını güvence altına alabilir (İşcan, 2002: 93–94). Türkiye,
enerji kaynakları bakımından zengin doğu ile ekonomik gelişmişliği yüksek fakat enerji fakiri
batı arasında bir enerji koridoru olmak arzusundadır. Mevcut projeler tamamıyla bitirilip işler
hale geldiğinde, Türkiye gerçekten bir enerji koridoru olabilir. Böylesi bir durum, Türkiye ve
AB enerji güvenliğine katkı sağlayabilecektir. Türkiye’nin üyeliği her ne kadar AB için enerji
kaynaklarını çeşitlendirmek ve kaynak merkezlerine yakınlaşmak açısından önem taşısa
da diğer taraftan Türkiye büyüklüğünde, enerji bağımlılığı yüksek olan bir ülke AB’nin dışa
bağımlılığını daha da arttıracaktır (Colakoglu, 2009: 92). AB’yi devletler üstü egemen bir yapı
olarak ele alıp, uluslararası ilişkileri egemen yapılar arası çıkar mücadelesi olarak gören realizm
açısından değerlendirdiğimizde, Türkiye’nin Birliğe üyeliği enerji bilançosunda negatif etki
yaratacağından olumlu karşılanmayabilir. Buna mukabil, Türkiye’nin üyeliğiyle birlikte, enerji
kaynaklarını çeşitlendirmek mümkün olabileceği için olumlu da değerlendirilebilir.
AB üyesi ülkelerin tamamı Kyoto Protokolü’ne imza atarak taraf olmuşlardır. AB
Komisyonu tarafından yayımlanan Yeşil Kitap’ta da değinildiği gibi sürdürülebilir kalkınma
AB açısından temel politikalardan biridir (Şahin, 2006: 92). Türkiye’nin üyelik müzakerelerini
tamamlayabilmesi için, AB’nin tanımladığı çevresel şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
Enerji de dışa bağımlı olan Türkiye’nin enerji güvenliği için yüksek miktarda bulunan linyit
kaynaklarını kullanması çok önemliyken, dâhil olma arzusunda olduğu topluluk tarafından
çevresel şartları sağlamadığı için reddedilebilir. Türkiye’nin üyeliği durumunda, Avrupa Birliği
enerji güvenliğine etkilerini, sadece ithal kaynaklara bağımlılık oranıyla değerlendirmek eksik
olacaktır. Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Kitap’ta belirttiği gibi, enerji güvenliğinin sağlanması
için en önemli konulardan biri kaynak çeşitliliğinin sağlanmasıdır. Türkiye bulunduğu coğrafya
nedeniyle dünyanın enerji merkezlerine komşu durumdadır. Türkiye’nin bu coğrafi konumu,
Avrupa Birliği’ne enerji güvenliğinin sağlanması için gerekli olan farklı kaynaklara ulaşım olanağı
sunabilir. Burada önemli olan husus ise bu coğrafi üstünlüğün, hâlihazırda yapılan anlaşmalar
ve yürütülen projeler ile Avrupa Birliği enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak
kullanılmasıdır. Türkiye’nin komşularıyla yürüttüğü, tamamlanmış ve halen gerçekleştirilmekte
olan önemli boru hattı projeleri, Avrasya enerji ekseninde önemli bir transit ülke ve bölgedeki
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enerji merkezi konumundaki Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin enerji arzı güvenliğine olan katkısını
arttırabilir (İşcan, 2002: 109).
Enerji güvenliği bağlamında, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri mutlak kazanan ve
kaybedenin olmadığı, her iki taraf açısından da önem arz eden bir konudur. Türkiye-Avrupa
Birliği ilişkileri karşılıklı bağımlılığa dayanan ve pek çok sorunu içeren bir ilişkidir. Her iki taraf
açısından da ortak bir politika oluşturmak kazanç sağlayabilir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında
oluşturulabilecek ortak bir enerji pazarı, var olan pazarların daha da geliştirilmesiyle birlikte
enerji piyasasında rekabet ve verimliğin artmasına sebep olabilir. Sürekli artan enerji talebinin
karşılanması için gerekli olan yatırımların finansmanı, büyüyen pazar koşullarında ölçek
ekonomilerinin getireceği faydalar düşünülerek sağlanabilir (Gökçe, 2014: 68). Avrupa Birliği’ne
üyeliği kesinleşmemiş bir Türkiye’nin mevcut koşullarda yaptığı çok taraflı enerji anlaşmaları,
müzakereler olumsuz dahi sonuçlansa uluslararası hukuk gereği devamlılığını sürdürecektir
(Acaroğlu, 2003: 35–38). Yapılan bu projeler, Türkiye ve Avrupa Birliği enerji güvenliği açısından
önemli olmakla beraber, Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin ana gaz tedarikçisi olan Rusya’nın
Hazar Havzası’ndaki üstünlüğünü azaltmaya yönelik olarak değerlendirilmektedir. Doğalgaz
arzının sürekliliği Türkiye için hayati derecede önemli olup, Rusya ile mücadele içine girmek
ilerleyen yıllarda arz güvenliğini tehlikeye sokabilir. Enerji koridoru olmak iddiasıyla, ülke
ihtiyaçlarından fazla uluslararası anlaşma yapılması ve ülke coğrafyasının uluslararası boru
hatlarıyla döşenmesi, uzun yıllardır terörle mücadele eden Türkiye’de güvenlik sorunlarını da
beraberinde getirebilir.
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Toplumların enerji kullanım biçimleri ve yoğunlukları onların gelişmişlik düzeylerinin de
göstergesi olmaktadır. Enerji kullanımı ile gelişme arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğu
varsayımı, modern toplumun son aşaması ile birlikte çelişik bir anlam kazanmıştır. Çünkü modern
toplumdaki enerji kullanımı, diğer toplumlar ile karşılaştırıldığında en yüksek düzeye ulaşmış,
bununla birlikte enerji üretim ve tüketiminin yarattığı çevresel ve toplumsal olumsuz etkiler
de en üst düzeye çıkmıştır. Küresel boyutta enerji kaynaklarının durumu değerlendirildiğinde,
petrol, kömür ve doğal gaz önemli enerji kaynakları olmayı sürdüreceklerdir. Yenilenebilir
enerji kaynaklarının toplam enerji üretimi içindeki payında artış söz konusu olsa da bu durum
küresel ekonomiye yön verecek yeterlilikte değildir. Dünya toplam enerji üretimindeki payının
azalacağı yönünde projeksiyonlar oluşturulursa da nükleer santrallerin hâlâ yapımına devam
edilmesi ve artan enerji ihtiyacına yönelik güçlü alternatiflerin oluşturulmaması bu kaynaktan
vazgeçilemeyeceğini de göstermektedir. Dünya’da artan nüfus ve gelişen teknolojiye bağlı
olarak, enerji ihtiyacı giderek büyüyecektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enerjinin
tüketimi konusunda farklı yaklaşımlar söz konusu olacaktır. Enerji doyumuna ulaşmış gelişmiş
ülkelerde, enerjinin önemi; verimliliği, güvenilir, temiz olması ve sosyal gelişmişlik düzeyinin
korunması açısından ön plana çıkacaktır. Enerji açısından doyuma ulaşamayan gelişmekte
olan ülkelerde ise, hızlı nüfus artışı, sosyal ve ekonomik düzeyde gelişmenin sağlanması
büyük ölçüde enerjiye bağlı olacağından gelecekte enerjiye daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
Üstelik teknolojik yetersizliklere sahip gelişmekte olan toplumlarda enerjinin verimli ve temiz
kullanımında sorunlar yaşanacaktır (Akbulut, 2008: 123).
Avrupa Birliği yetkili organlarının da tespit ettiği gibi Avrupa Birliği bir enerji sorunuyla
karşı karşıyadır. Yerli kaynaklardan üretilen enerji, tüketimi karşılamaktan uzaktır. Avrupa Birliği
enerji tüketiminin % 37,4’ü petrol, % 26,1’i doğal gaz, % 15,1’i kömür, % 14,7’si nükleer enerji
ve % 6,5’i ise yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmaktadır. Bir başka ifadeyle, AB’nin enerji
tüketiminin yaklaşık 2/3’ünü petrol ve doğalgaz oluşturmaktadır. AB’nin petrol tüketiminin
AB içi üretimle karşılama oranı 2000 yılında % 9.9 iken; 2030 yılında bu oranın % 4.4 olacağı
tahmin edilmektedir. AB’nin doğal gaz üretiminin 2000–2030 döneminde % 40.4 oranında
azalacağı tahmin edilmektedir. Doğal gaz tüketiminin AB içi üretimle karşılama oranı 2000
yılında %11.9 iken; 2030 yılında bu oranın % 5.9 olacağı öngörülmektedir. Bu durum doğal
gaz açısından Birliğin ithalât bağımlılığını artırmaktadır (Müler, 2014: 134). Üretim ve tüketim
arasındaki açığı kapatmak amacıyla yapılan ithalat sürekli artış göstermektedir. Avrupa Birliği
içerisinde ithalatın artmasına mukabil, ithalat yapılan ülkelerin sınırlı olması, enerji güvenliği
bağlamında bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Enerji arz güvenliğinin garanti altına
alınması ancak üretici ve tüketici arasında kurulabilecek güçlü bir enerji işbirliğiyle mümkündür.
Bu konuda Avrupa Komisyonu tedarikçilerle geliştirilecek enerji diyalogları sayesinde arz
kaynaklarında istikrarın sağlanması, dış kaynakların güvenlik standartlarının yükseltilmesi, fiyat
mekanizmasının düzgün işlemesi ve uzun dönemli kontratlar (özellikle gaz kontratları) için
müzakere çerçevelerinin oluşturulması gibi konuların garanti altına alınabileceğini açıklamıştır
(Jaeger, 2014: 80).
Türkiye, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa Birliği’ne aday bir ülkedir. Türkiye’nin
kalkınmışlık düzeyi, aday olduğu Topluluğun kalkınmışlık seviyesinin altındadır. Türk ekonomisi
gerek küresel dinamikler gerekse de Birlik adaylığının verdiği güçle son yıllarda düzenli olarak
büyümektedir. Büyümekte olan bir ekonomi için ise temel girdi enerjidir. Türkiye yüksek oranda
enerji ithalatına bağımlı durumdadır. Kaynaklarının yetersiz olması sonucu dış bağımlılık şu an
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% 70 düzeyinde olup bu oranın 2030 yılında % 80’e çıkması beklenmektedir. Türkiye’nin sürekli
artan enerji talebine karşılık, linyit gibi ülkenin değişik bölgelerine bol miktarda dağılmış olan
bir enerji kaynağının kullanım oranlarında düşme gözlenmektedir. Türkiye’de yerli kömürlerin
elektrik enerjisi üretimindeki payı 1998 yılındaki % 40’lardan, 2003 yılında % 20’lerin altına
düşmüştür. Tamamen yurtdışına bağımlı olduğumuz doğal gazın 1985 yılında % 1 bile olmayan
payı ise hızla yükselmektedir (Aras, 2005: 6). Bu durum, enerjide dışa bağımlılığı arttırmakta
olup, son yıllarda sürekli artan petrol ve doğalgaz fiyatları Türkiye ekonomisini etkileyecek güce
sahip olmakla birlikte, ortaya çıkabilecek muhtemel bir enerji krizi durumunda, Türkiye’nin
çok büyük yaralar almasına neden olabilir. Müzakere sürecinde önemli bir başlık konusu olan
Avrupa Birliği çevre şartları düşünüldüğünde, gerekli uyum düzenlemeleri Türkiye’nin kendi
yerli kaynaklarını kullanmasını engelleyebilir.
Küresel hâkimiyet ekonomik büyümeye, ekonomik büyümede enerji kaynaklarına bağlı
olduğundan enerjinin kullanımına yönelik sorunlar yaşanmaya devam edecektir. Çünkü
dünyada enerji kaynaklarının eşit olmayan dağılımı ve paylaşımı söz konusudur. AB ülkeleri,
Rusya ve Çin gibi ülkelerin küresel ve bölgesel hâkimiyetlerinin giderek güçlenmesiyle birlikte
tekrar çok kutuplu dünya anlayışına yönelik yaklaşımlar ön plana çıkabilir. Dünya enerji
kaynaklarının %70’ine yakın bir konumda yer alan Türkiye, bu noktada çok önemli roller
üstlenebilir. Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya’da petrol ve doğal gaz üreten ülkelerle Batı’da
tüketen ülkeler arasında bir enerji koridoru oluşturan Türkiye, üretici ve tüketici devletlerin
hedefini belirleyerek uzun dönemli enerji politikaları oluşturmalı, bölgelerin statik ve
dinamik unsurlarını iyi değerlendirmelidir. Çünkü Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen enerji
pazarlarlarından biridir. Sonuç olarak günümüzde tüm enerji kaynaklarının bütün ülkeler
için ekonomik, sosyal ve politik boyutu vardır. Bu nedenle enerji kaynaklarının kullanımında
karşılaşılabilecek sorunların tahmin edilmesi ve çevreye duyarlı bir şekilde yer alabilecek
teknolojik gereksinimlere dair ileriye yönelik planlar yapılması gerekmektedir.
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GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: HOW
EFFECTIVE IS GOVERNANCE?
Taner Güney1

ABSTRACT

Sustainable development argues that the current use of resources should minimize the
level of harm to the future use of resources. To avoid making resources, considered scarce in
terms of economics, even scarcer, strong authority, common sense and versatile planning are
required. Governance is capable of common sense and the versatile planning that is required
for sustainable development.According to the results from estimates obtained in the study,
governance has an important and positive effect on sustainable development. This powerful
effect applies to all developed and developing countries. In other words, an increased
level of governance leads to an increase in the level of sustainable development. Thus, to
prevent resources from becoming scarce, countries should increase their governance levels.
Accordingly, the level of welfare will be protected.
Keywords: Sustainable Development, Governance, Adjusted Net Saving, Endogeneity

1. INTRODUCTION

Does governance have an effect on sustainable development? If it does, how efficient is
governance at achieving sustainable development? For governance to play an important role
in sustainable development, according to Kaufmann et al. (2010), a common consensus of the
definition of governance has to be achieved. However, in all definitions, only rules, compelling
mechanisms and organization come to the forefront. Thus, Keefer (2004:3–5) states that
governance is not a concept that is described easily because this term encompasses public
institutions respecting people’s rights and the public decision making process. Governance,
which is perceived as being complicated in this aspect because of its wide scope, has prepared
the ground for the emergence of the “good governance” concept that emerged in the second
half of the 1980s. According to studies by the World Bank (1991) and DAC-OECD (1993), the
emergence of good governance has accelerated with a change in expectations of the public
authority and social order. The term governance, according to “good governance”2, contains
such features as efficiency and effectiveness, rule of law, participation, accountability,
transparency, respect for human rights, fighting corruption, being tolerant to diversity and
gender equality3. Thus, governance has an important influence on sustainable development.
In the report, Our Common Future, also known as the Brundtland report, issued by the
World Commission on Environment and Development (WCED, 1987), sustainable development
is consistently associated with governance. In the report, sustainable development is described
as meeting today’s requirements through efficient levels of resource utilization by society
so as not to deprive future generations from meeting their own needs. According to this
description, sustainable development requires the participation of the public in the decisionmaking process on environmental and development issues that seek to achieve such goals
as protecting the environment, meeting the needs of the poor, and respecting the welfare of
future generations. In order words, sustainable development requires common sense planning
and organization to achieve goals. In this aspect, it is obvious that there a relationship exists
between governance and sustainable development.
Güney (2015) analyze the impact of governance on sustainable development in OECD
countries. According to the estimation results governance has a positive and significant
effect on sustainable development. The higher governance level of countries has the higher
sustainable development level they have. Therefore, it is important to reach sustainable
development based governance level in OECD countries for the sustainability of the
development. Aidt (2009) examined the relationship between sustainable development and
governance categories. Governance was classified as good governance and bad governance,
and an analysis was performed. Good governance refers to a high economic growth rate
and lower corruption4; whereas bad governance refers to the opposite situation. According
1
Asist. Prof., KaramanogluMehmetbey University, tanerguney@kmu.edu.tr
2
In this study, governance refers to the institutional quality. Please see the Williams and Siddique
(2008) for the details of the governance concept.
3
You can also find details in the following studies: Kaufmann et al. (2010), Keefer et al. (2004), Plumptre
and Graham (1999), and UNDP (1997).
4
There is a wealth of literature about the impact of corruption on economic growth and development.
Please see the Barbier (2010), Svensson (2005) and Lambsdorff (1999) studies in the literature. Please
also see Meon and Sekkat (2005), Welsch (2004), and Ehrlich and Lui (1999) for the relationship between
corruption and economic growth. You can also see Otusanya’s (2011) study on developing countries in the
literature.
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to the study, analyzing whether corruption is economic “grass” or “sand”, corruption does not
contribute to economic development. Adversely, corruption causes decrease in the genuine
wealth per person. Thus, good governance affects sustainable governance positively. In
another study, Dietz and Neumayer (2007) analyse the effect of corruption on the export of
natural resources and sustainable development. In the study, bureaucratic quality, low levels of
corruption and the rule of law represented institutional quality variables. The study also stated
that an increase in the level of sustainable development was represented by a genuine savings
rate with decreased corruption in institutional quality variables.
Carbonnier et al. (2011) analyse the effect of dependence on natural resources and
governance on sustainable development; governance is described as institutional quality,
with the variables of making effective legislation, the independence of judges, and corruption.
According to the results of the study, the institutional quality of governance has a positive
effect on sustainable development. Aidt (2010) analyse the relationship between corruption
and sustainable development with data from 110 countries covering the period from 1996
to 2007.The study measured sustainable development with a genuine investment variable.
According to the study, in which six different corruption indicators were used, corruption
caused a decrease in the genuine wealth per person. In other words, corruption affects
sustainable development adversely5. In another study, Olson et al. (2000) analysed the
relationship between governance and economic growth. In this study, corruption, bureaucratic
quality, and the rule of law variables were used for the governance variable. According to the
results of the analysis, in countries with good governance, where the corruption level is lower,
bureaucratic quality is higher and the rule of law is applicable, governance affects economic
growth positively. In a similar study, Aidt et al. (2008) examined the effects of governance and
corruption variables on economic growth and the quality of political institutions divided into
two categories. In governance regimes where the quality of political institutions is higher,
corruption has a negative effect on economic growth; whereas in countries where the quality
of political institutions is lower, corruption has no effect on economic growth.
In addition to these studies, there are also studies that theoretically address the relationship
between governance and sustainable development. Meadowcraft (2007) highlights that
governance is necessary for sustainable development, whereas Kemp et al. (2005) emphasize
that making policy integration, programming system innovation, encouraging practical
applications and balancing environmental indicators and rules with a broad perspective is
essential. In addition, OECD (2002a), OECD (2002b), Saldanha (2004) and Lennan et al. (2004)
emphasize the importance of social transformation for attaining sustainable development and
that governance assumes a directive character in this transformation. The studies outlined
above highlight the importance and effects of governance on sustainable development.
However, when the relationship between these variables is examined, primarily corruption,
bureaucratic quality and the rule of law variables are used. However, governance also
includes pluralism, accountability, political stability, the absence of violation and government
effectiveness variables. These variables are evaluated as governance variables in the Worldwide
Governance Indicators (WGI) issued by the World Bank (WB) and the Political Risk Services
International Country Risk Guide (PRS) issued by the International Country Risk Guide (ICRG)6.
Thus, using only corruption, bureaucratic quality and the rule of law variables as governance
variables does not show the effect of governance on economic growth as a whole. In the
literature there is a deficiency in this respect.
In this study, to contribute to these deficiencies, the effect of governance includes six
variables as analysed through the IV (2SLS) methods. According to panel data analysis results,
there is a significant positive and statistical relationship between governance and sustainable
development. In other words, as the level of governance increases, the level of sustainable
development also increases. According to the analyses of data from 121 countries, when the
squared values of governance variables are included separately in the analysis, the relationship
between governance and sustainable development is also positive and significant. The sections
of this study are organized as follows. The relationship between governance and sustainable
development is described in the second section. Data are presented in the third section, and
the methods are described in the fourth section. In the fifth section, the results of the analysis
showing the relationship between the levels of governance and sustainable development are
presented. The study’s conclusions are provided in the sixth section.

5
Similar findings are obtained by Bentzen (2012), Reiter and Steensma (2010), Mendez and Sepulveda
(2006) and Mo (2001).
6
Please see the Williams and Siddique (2008) for the relationship between governance indicators and
economic variables literature.
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2. THE RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNANCE AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

The sustainable development term established around a sustainable environment has
six universal objectives in the 2030 vision (Griggs et al., 2013). The first of these objectives
is improving individual living conditions in the community. Thus, in economics, where
sustainable production and consumption loops are established, poverty should decrease,
individual welfare should increase through advancements in education, unemployment
should decrease, income should be distributed fairly, and health and shelter conditions should
improve. Accordingly, individual and community welfare will be developed. The second
objective of sustainable development is maintaining food safety, which implies long-term food
safety, developing nutritional conditions and ending hunger in the world, and ensuring that
production, distribution and consumption chains are characterized by sustainable, functioning
systems. The third objective of sustainable development is maintaining water safety.
Developing the necessary facilities for universal access to clean water, providing coverage of
basic health services to all individuals and establishing water resources management that uses
water in an effective way will ensure that water is sustainable.
The fourth objective is that sustainable development makes clean energy universally
accessible. Air pollution from energy production will therefore be minimized. As a result, health
problems and global warming from air pollution generated by economic activities are also
minimized. The fifth objective of sustainable development is to ensure ecosystems function in
a healthy and productive way. A healthy and sustainable ecosystem depends on the actions
of people. When people perform their duties, such as providing better governance, effective
evaluation, accurate measure, greater protection and restoration, they achieve this goal. The
sixth and final objective of sustainable development is establishing the necessary public
administration for a sustainable community. The focus on creating sustainable communities
and institutions through public administration is also necessary for achieving the five objectives
previously mentioned because sustainable communities are aware that these five objectives
maintain their sustainability features. Because the final objective encompasses the other
five objectives, it is obvious that communities must have an administration that is aware of
these objectives and working in accordance with these objectives to protect the environment
and ensure that development is sustainable. As a result, communities and individuals have
ready access to education, income distribution is fair, health and shelter conditions improve
alongside resource usage and environmental sustainability. This is shown clearly in Figure 1.
Figure 1 shows the relationship between governance and sustainable development.
According to the figure, there is a directly proportional relationship between sustainable
development and public administration. This relationship is not linear if the public relationship
is not aware of sustainable development (section of the curve up to point A). In this case,
sustainable development depends on improving the effectiveness of particular factors
including volunteers, manufacturer consciousness, and greater effort among politicians. These
people are in each country, and in countries that are unaware of sustainable development
they make an effort to ensure sustainable development. When public administrators are
aware of the relationship between the environment and economic development, and want
to protect ecosystems to ensure sustainable economic development (remaining part of the
curve after point A), using the power and authority they have, they ensure the advancement
of sustainable development.

GOVERNANCE
AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT:
HOW EFFECTIVE IS
GOVERNANCE?

Figure 1. Governance and sustainable development
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3. METHODOLOGY

In this study, where the effectiveness of governance on sustainable development is
examined, the adjusted net savings or, in other words, “genuine investment” is used.ANS aims
to measure the economy’s capital stock. ANS calculates manufacturing industry, humanities,
and social and natural capital variables using current prices; it is primarily used by researchers
as a development indicator (Aidt, 2010:3). ANS includes data from 121 countries7 between the
years 1996–2012. In addition to the governance variable, GDP, growth rate, population growth
rate, democracy and urbanization are also used as independent variables in this study. The
variables used in our analyses were chosen in terms of their practicality and as they relate to
the studies included in our hypothesis and the related literature. The independent variables are
defined and their prospective signs are discussed below.
The governance variable includes voice and accountability (Va), political stability and
absence of violence/terrorism (Polsta), government effectiveness (Ge), regulatory quality (Rq),
rule of law (Rl) and control of corruption (Cc); therefore, two different types of governance
variables are used. Data covering the period 1996–2012 are obtained from the WB PRS. The
effect of the governance variable on ANS is expected to be positive. GDP growth rate signifies
the GPD yearly growth rate. With economic growth, environmental pollution increases and,
thus, it is expected that economic growth will adversely affect ANS. Data covering the period
1996–2012 are obtained from the WB. The population growth rate signifies the annual growth
rate of a population. The total consumption amount will increase with an increase in population
and, subsequently, pollution levels will rise; therefore, it is expected that population growth
will adversely affect ANS. Data covering the period 1996–2012 are obtained from the WB.
The democracy variable consists of individual independence and political rights. As the
development of individual freedom and political rights increases social welfare of a country,
it is expected that democracy will positively affect ANS. The data obtained from the Freedom
House ranges between 1 and 7. When the variable is close to 1, the democracy level is
improving, and when it is close to 7, it is getting worse8. Urbanization is the proportion of the
population living in urban areas compared to the total population. This variable is an indicator
of the sensitivity to the environment as it also signifies balanced and planned urbanization.
Therefore, it is expected that the urbanization variable will positively affect ANS. Data covering
the period1996–2012 are obtained from the WB.
In this study, following model is estimated using the unbalanced panel data method:
ANSit = β1Governanceit + β2GDP Growthit + β3Populationit + β4Democracyit + β5Urbanit + εit
i represents the number of units, t represents the time interval and ε represents the
error value. ANS represents the genuine investment, Governance represents the governance
values of countries, GDP Growth represents the GDP growth rate, Population represents the
population growth rate, Democracy represents the democracy level of countries and Urban
represents the urbanization rate of countries.
When estimating the above models, to overcome the potential endogeneity problem
between ANS and the governance instrumental variable, the IV (2SLS) method is also used in
the estimation process. The usage of an instrumental variable in studies related to institutional
quality can be problematic as geographical and historical variables used for overcoming
potential endogeneity problems may be related to institutional quality, economic growth and
economic development9. Thus, finding an appropriate instrumental variable can be difficult.
The best way to overcome this problem requires following the literature and including the
instrumental variable used in this study. Thus, latitude, ethno-linguistic fractionalization (ELF),
common law and corruption in the previous period (initial ICRG index) (Mauro, 1995; La Porta
7
Albania Angola Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Azerbaijan Bahrain Bangladesh
Belarus Belgium Benin Bolivia Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Cameroon Canada Chile China Colombia
Congo, Rep. Costa Rica Cote d’Ivoire Croatia Czech Republic Denmark Dominican Republic Ecuador Egypt,
Arab Rep. El Salvador Estonia Ethiopia Finland France Gabon Gambia, The Georgia Germany Greece
Guatemala Guinea Guyana Honduras Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Jamaica Japan
Jordan Kazakhstan Kenya Korea, Rep. Kuwait Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Macedonia, FYR Madagascar
Malawi Malaysia Mali Malta Mauritius Mexico Moldova Mongolia Morocco Mozambique Namibia Nepal
Netherlands New Zealand Nicaragua Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines
Poland Portugal Romania Russian Federation Rwanda Saudi Arabia Senegal Sierra Leone Singapore Slovak
Republic Slovenia South Africa Spain Sri Lanka Sudan Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Tajikistan
Tanzania Thailand Togo Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Uganda Ukraine United Kingdom United States
Uruguay Venezuela, RB Vietnam Zambia
8
It is a measurement difference of the democracy variable through ANS. Increases in ANS lead to an
increase in the development level; however, it also leads to a decrease in the democracy level. To eliminate
the measurement difference between the two variables, the democracy variables are multiplied by (-1).
9
Researchers such as Acemoglu et al. (2001), Rodrik et al. (2004) and Glaeser et al. (2004) show
that geographical and historical variables used as potential instrumental variables may be related to
institutional quality and economic growth.
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et al., 1998; Hall and Jones, 1999; Gupta et al., 2002; Aidt, 2010) can be used for the instrumental
variable as they are used in the literature.
Table 1. Summary Statistics and Corelation Matrix
Mean

Max.

Min.

Std. Dev.

N

pcANS

1,568

4,344

-3,555

2,009

1965

logANS

5,414

12,464

-10,470

7,882

1965

Governanceprs

0,639

0,996

0,233

0,161

1333

Governancewb

0,130

1,986

-1,666

0,881

1694

GDP Growth

4,098

34,500

-17,954

4,088

2047

Democracy

-3,144

-1,000

-7,000

1,807

2057

Population

1,334

10,258

-3,820

1,308

2053

Urban

0,579

1,00

0,093

0,223

2057

GOVERNANCE
AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT:
HOW EFFECTIVE IS
GOVERNANCE?

In this study, variables are also used as instrumental variables. We use a dummy variable
as a proxy for legal institutions (common law) to show whether the legal code of the country
falls under common law. Data are obtained from La Porta et al. (1997). Latitude represents
the distance from the equator. Data are obtained from La Porta et al. (1999). The initial ICRG
index data used to describe corruption in the previous period are obtained from PRS. The
ELF ethnicity consists of language and religion variables. Data are obtained from Alesina
et al. (2003). In addition to these variables, the trade openness ratio (the proportion of the
sum of exports and imports to GDP) is used as an instrumental variable. Data covering the
period 1996–2012are obtained from the WB.A good instrumental variable should be highly
associated with endogenous variables, and the model should be uncorrelated with the error
term. In this study, for the first case, a Cragg-Donald F test10 is used, and for the second case, a
Sargan test is used. Table1 shows a summary of the statistical correlation coefficients for the
variables used in this study. As expressed above, two different variables are used as an indicator
of sustainable development. pcANS represents the logarithm of ANS per capita and logANS
represents the logarithm of ANS. Two different governance variables are used in the study:
Governancewb and Governanceprs. Governancewb is a governance variable compiled from the
WB and Governanceprs is compiled from PRS.
4. ESTIMATION RESULTS
Table 2 shows the IV(2SLS) estimations used for overcoming the potential endogeneity
problem between governance and pcANS. The IV estimation results and OLS results are
similar to each other. According to the Cragg-Donald F-statistic results reported in Table 2, the
instrumental variables used in all columns, except the second one, per Stock and Yogo (2005),
are between 10% and 15% of the maximal IV size; they are “powerful” and the instrumental
variable used in the second column is “weak”.

10
If the Cragg-Donald F-statistic exceeds the 10% maximal IV size reported in Stock and Yogo (2005),
the instrument is considered to be ‘very powerful.’ If it is between 10% and 15% of the maximal IV sizes, it is
labeled as ‘powerful.’ If it is between 15% and 20% of the maximal IV sizes, it is considered to be ‘medium’.
For values between 20% and 25% of the maximal IV sizes, it is marked as ‘weak’.
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Table 2. IV Estimates (2SLS): Dependent Variable pcANS

Governanceprs

1

2

5.0894***
(0.5026)

7.5837***
(0.3054)

Governancewb

3

4

0.9746***
(0.0857)

1.2391***
(0.0642)

5

6

GDP Growth

0.0117
(0.0107)

0.0202*
(0.0100)

0.0157
(0.0107)

0.0182
(0.0103)

Democracy

0.1432***
(0.0384)

0.0900*
(0.0377)

0.1496***
(0.0380)

0.3292***
(0.0308)

Population

-0.1292***
(0.0395)

-0.1330**
(0.0355)

-0.1380***
(0.0395)

-0.1539***
(0.0374)

Urban

1.4166***
(0.2571)

1.1244***
(0.2323)

1.4461***
(0.2636)

1.9414***
(0.2637)

3.7161***
(0.3729)

Governanceprs2

0.5860***
(0.1367)

Governancewb2
Constant

-1.9074*** -76.3503**
(0.3783)
(22.2873)

R2

0.38

Cragg-Donald
F

20.29

a

1.2426***
(0.1786)

-66.0092**
(21.9766)

-52.0352*
(21.8334)

1.9517***
(0.0872)

0.32

0.36

0.34

0.37

0.29

7.58

21.73

b

a

14.55

c

20.29

a

28.80a

Sargan

0.004

0.035

0.200

0.004

0.053

0.000

Sargan p-value

0.9489

0.8522

0.6546

0.9519

0.8179

0.999

N

1288

1294

1597

1294

1288

1609

Countries

112

112

121

112

112

121

Instruments

Common
Law,
Openness

Common
Law,
Openness

Common
Law,
Openness

Initial ICRG
Index,
Openness

Common
Law,
Openness

Latitude

Note. Values in parenthesis are standard error estimations. All estimations have a country
dummy. a Cragg-Donald F statistic values for 10%, 15%, 20%, and 25% are: 29.18, 16.23, 11.72,
and 9.38 respectively. b Cragg-Donald F statistic values for 10%, 15%, 20%, and 25% are: 16.38,
8.96, 6.66, and 5.53 respectively. cCragg-Donald F statistic values for 10%, 15%, 20%, and 25%
are: 19.93, 11.59, 8.25, and 7.25 respectively. ***p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05
According to the Sargan test results, the valid instrumental variables were used in all
columns to solve the endogeneity problem. Table 2 shows that Governanceprs and Governancewb
are statically significant in all columns. Governanceprs explains 32% of the pcANS, showing
the sustainable development level per capita approximates the OLS estimation, whereas the
Governancewb results explain 34% of the pcANS. When Governanceprs and Governancewb are
addressed with other independent variables together, in the main models (column 1 and
column 3) their ability to explain sustainable development does not change significantly. This
shows the effect of governance on sustainable development. Other explanatory variables
include economic growth, democracy, population growth and urbanization. Similarly, the OLS
results, except for GDP growth, exhibited the expected effect and are statistically significant.
The GDP Growth variable, although it exhibited the expected effect, was not statistically
significant in determining sustainable development for any column. In Table 2, the square of
the governance variables and sustainable development per capita, also known as the pcANS
relationship, are included in the analyses to better understand the relationship trajectory
between sustainable development and governance in columns 5 and 6.
When the square of Governanceprs and Governancewb are included in the model in
accordance with the estimation result, the explanatory power of the mode does not change
significantly. The positive and significant effect of the governance variables on pcANS
continues. The IV (2SLS) method used for purifying the endogeneity problem from the effects
of governance on pcANS was also used for purifying the endogeneity problem from the effects
of governance on logANS. Table 3 shows the results of this estimation.
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Table 3. IV Estimates (2SLS): Dependent Variable logANS
1

3

4

3.7227***
(0.2034)

0.0558
(0.0459)
0.5450**
(0.1644)

2.2690***
(0.3705)
0.0838
(0.0431)
0.4690**
(0.1623)

Population

-0.8768***
(0.1684)

-0.7859***
(0.1518)

-0.8864*** -0.8850***
(0.1691)
(0.1627)

Urban

5.1961***
(1.1199)

3.5800***
(1.0166)

4.8162***
(1.1023)
9.1164***
(1.5826)

Governanceprs

2

Governancewb
GDP Growth
Democracy

5

6

0.0572
(0.0461)
0.5540**
(0.1622)

0.1119*
(0.0464)
0.9275***
(0.1300)

11.8854*** 21.5307***
(2.1558)
(1.4751)

Governanceprs2

R2
Cragg-Donald
F
Sargan
Sargan
p-value
N
Countries
Instruments

3.7714***
(1.0659)

2.6287***
(0.4509)

Governancewb2
Constant
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-96.169
(93.053)

-168.427*** -200.973*** -257.192**
(94.710)
(75.548)
(76.158)

1.373
(1.0770)

-193.214*
(80.609)

0.24

0.19

0.22

0.19

0.23

0.11

17.82a

7.06b

18.05a

11.53b

17.81a

18.05b

1.246

1.358

1.344

1.819

0.670

0.015

0.2643

0.2438

0.2463

0.1774

0.4131

0.9039

1288
112
Common
Law,
Openness

1301
112
Initial ICRG
Index,
ELF

1597
121
Common
Law,
Openness

1605
1288
121
112
Initial ICRG Common
Index,
Law,
Openness Openness

1597
121
Latitude,
Common
Law

Note. Values in parenthesis are standard error estimations. All estimations have a country
dummy. a Cragg-Donald F statistic values for 10%, 15%, 20%, and 25% are: 29.18, 16.23, 11.72,
and 9.38 respectively. b Cragg-Donald F statistic values for 10%, 15%, 20%, and 25% are: 16.38,
8.96, 6.66, and 5.53 respectively. *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05
According to the results of the Cragg-Donald F statistics reported in Table 3 because the
instrumental variables used in the sixth column exceed 10%, according to the Stock and Yogo
(2005) maximal IV size rates, they are “very powerful”. They exhibit “medium” power in the
second column and are “powerful” in other columns. According to the results of the Sargan
test, to overcome the endogeneity problem, the instrumental variables are used in all columns.
Both Governanceprs and Governancewb have positive and statically significant effects on the
logANS in all columns. When the square of Governanceprs and Governancewb are included in the
model(column 5 and column 6), its positive and statically significant effect continues.
Democracy and urbanization from the explanatory variables have a positive and
significant effect on the logarithmic value of ANS. Population growth has a negative and
significant effect on the logANS. Thus, for the estimation result obtained in this section, the rise
in the level of democracy leads to a rise in the sustainable level of balanced urbanization, but
a decrease in sustainable population growth. Although economic growth exhibits a positive
effect, it does not have a significant impact on sustainable development.

209

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

GOVERNANCE
AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT:
HOW EFFECTIVE IS
GOVERNANCE?

Figure 2. Governance and pcANS
To evaluate the analysis results better, Figure 2 is provided below. Because the governance
variables and correlation coefficient are higher, when we examine sustainable development
in terms of the ANS per capita the relationship between governance and sustainable
development is positive. When we look at the value of pcANS before and after 0, this positive
relationship can be observed clearly after 0. Therefore, at the lower level of Governanceprs and
Governancewb the impact of governance on sustainable development is unclear. In contrast,
for the region where pcANS increases, its relationship with sustainable development is positive
and clear.

5. CONCLUSIONS

The purpose of this study is to demonstrate the impact of governance on sustainable
development. Estimation results obtained in the study show that governance affects
sustainable development significantly. According to the analysis results of the two different
governance variables and two different sustainable development variables, governance has
a positive impact on sustainable development. Thus, as the governance level increases, the
sustainable development level also increases. Governance variables explain one third of
the sustainable development. The explanatory power of governance is higher in developed
countries when compared with developing countries. However, the average governance level
of developed countries is higher than that of developing countries. Increasing the governance
level of developing countries requires greater effort as a higher development level contributes
more to sustainable development.
According to the analysis conducted for all countries, democracy and balanced
urbanization positively affect sustainable development, and population growth negatively
affects it. Economic growth does not have any significant impact on sustainable development.
According to these results, all countries should give importance to controlling population
growth, balancing urbanization and increasing the level of democracy. In developing countries,
democracy and balanced urbanization have a positive impact on sustainable development;
however, population growth has a negative impact on it. Economic growth does not have any
significant impact on sustainable development. In developed countries, these variables do not
have a significant impact on sustainable development.
The estimation results obtained in this study show the impact of governance on
sustainable development and also show that policymakers should give priority to the level
of governance as governance contains features such as effectiveness, efficiency, rule of law,
participation, accountability, transparency and respecting human rights, and being tolerant
to diversity. Thus, powerful authority, common sense and versatile planning are necessary
to keep present day resource use at a minimum level to prevent damage to future resource
availability as covered by governance. The estimation results of this study also verify this
conclusion. Thus, increasing community welfare with limited resources and consuming
resources in a manner that provides for the future are possible by increasing the governance
level. Present day society can attain higher governance levels and use resources in a way
that improves sustainable development, thereby ceasing to be a threat to future welfare. To
maintain sustainable development, it is important to raise the governance level of developed
and developing countries.
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POLITICS OF REMEMBERING -AFRICAN AMERICAN MUSLIMMALCOLM X WITH AND WITHOUT M. L. KING JR.
(B.1925 - D.1965)
(JUSTICE INCREASES ENERGY THAT DEVELOPS SOCIAL CONDITION)
Imren Kalyuncu Turner1

ÖZET
1960’lardan gunumuze dek Amerikan hafizasindaMalkom X ve M. L. King’in
yeri oldukcaguclu iken, siyasi degisimlerle birlikte kimi zaman iktidar ve kimi zaman
digerguc birlikleri tarafindan bu hafizasurekli kontrol edilmeye calisilmlistir. Bu makale,
OzellikleMalkolmX’inAmerika’ninyillarca ihmal edilen yirmi kusur milyon esmer ve
ayricamuslumannufusunu temsil ile daha kulturlu bir Amerikan projesi sunmasikarsisinda, onun
urettigi enerjiyi golgelemekuzrebasin ve medya yoluyla surekliuretilentarafli yorumlarla yeniden
tanimlanmayacalisilma surecini incelemektetir. Ayni zamanda esmer Amerikan toplumunu
Martin Luther King ile alternatifsiz beslemeye calisan bir siyaset de M.L.King’i de yeniden
yorumlayipsekillendirerekhristiyan bir esmer toplumun insasi ve devamiicin onun musluman
alternatifi olan MalkomX’ekarsi ve yontularak konumlandirilisininorneklerinisunmaktadir.
Bu, aslinda ‘variyoksayan’ tarihsel hafizayonetimipolitikasi ise toplumsal enerjinin israfina
ve uluslararasi seviyede iki guclu liderin dehasiningelismeyedayali kontrol edilemeyisine
neden olmasi hasebiyle dikkate sunulmak istenmistir. Materyal olarak oncelikle iki liderin
otobiyografileri ve haklarindayazilan biyografiler, filmler, medya tartismalari, makaleler, ve
ozellikle de baskanliksecimleriyleeszamanlicalismalarkullanilmistir.
Anahtar Kelimler:
cokkulturlugelisim.

Toplumsal

adalet,

kamu

hafizasiyonetimi,

sosyal

enerji,

“I WON’T PERMIT YOU CALL IT HATE. LET’S SAY I’M GOING TO CREATE AN AWARENESS
OF WHAT HAS BEEN DONE TO THEM. THAT AWARENESS WILL PRODUCE AN ABUNDANCE OF
ENERGY, BOTH NEGATIVEAND POSITIVE, THAT CAN BE CHANELLED CONSTRUCTIVELY.”
Malcolm X, June 1964
The legacy of the significant social contributions made by Malcolm X has been constantly
reconstructed, reinterpreted and contemplated since his untimely death in 1965. Malcolm’s
principle desire for justice and equality is measured according to the context of current
political policies that shape the landscape which determines the overall living standardsand
status of African-Americans.Efforts undertaken by certain factions within the political system
to obscure and diminish his accomplishments that embodied the fundamental principles
of human dignity and couragehave failed in the attempt to keep future generations from
learning the truthwhich cannot be extinguished.
The main focus of this paper is to research and explore the public memory politics and the
legacy of Malcolm X in respect to his personal struggles in the cause of freedom. A comparison
to the legacy of Martin Luther King (MLK) is presented in order to establish an understanding of
the public memory of Malcolm within its mostly informal symbolic characterizations in contrast
to formally recognized memory of MLK in America. While King is celebrated in public memory
with formally supportedaccolades, such as the Nobel peace prize award, memorials, a federally
recognized holiday and national primary school curriculum,Malcolm is largely ignored and has
only been officially recognized with his likeness being placed on the U.S. stamp collection of
American heroes in Black Heritage Series and some college and university teaching.
There are various reasons for this formal amnesia in the public’sperception that has
become a battlegroundfor controlling the information into what purposes Malcolm will serve
and exactly how one will be identifying with him. Politics of remembranceuses interpretative
force to create multiple counter-narratives and counter-memories despite the existence ofhis
autobiography.Moreover, contemporary remembrances demonstrate that Malcolm and this
comparative pose still matters today.
I based my research on the primary literature on all ofthe autobiographical accounts
of Malcolm and Martin and from theirrecorded speeches. Secondly, I usedsome secondary
literaturethat focused ontwo biographical works onMalcolm X by Perry and by Manning
Marable. Then, I explored the textual andvisual reproduction of memories of the two leaders,
Martin and Malcolm,within thelast decade of the twenty-first century.
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I would like to begin with Attallah Shabazz’s foreword to her father’s autobiography as
she said: “On January 20, 1999, the U.S.Postal Service issued a special commemorative stamp
honoring my father. This acknowledgement affirms the integrity of his heart and the wisdom
of his philosophy, and guarantees that his message will endure.” She mentions the record
number of her father’s autobiography for international sales of three million copies, also noting
many literaryuse of her father’s speeches most recently and Malcolm as a name circulated more
than before. As to 60s, 70s,80s and rediscovery of the 90s by many affluent people,she calls
it “The sensations, passions, and sincerities of these black American crusaders, plus his new
crossover and international marketability, now challenged all the preceding assessments of
twentieth-century historians, social experts, the media, and most pointedly our government.”
(Autobiography of Malcolm X-p.xxi)
While asking the question why Malcolm X’s image re-emerges at certain times by whom
and for whom, I try to analyzetwo recentbiographies of Malcolm X. They both present an
interesting dimension for one counternarrative of a new Malcolm and his family. A Life of
Reinvention, published in 2011 by Manning Marable within the comparison to Bruce Perry’s
biography titled Malcolm: The Life of the Man Who Changed Black America in1991 reveals some
common grounds. These texts expose a rhetorical battle between Malcolm’s discourse for his
own life narration and the minions seeking to control and dominate who Malcolm really is by
claiming their discovery of the true Malcolm.Both of these texts have provocative viewpoints
that are presented in different manners.
MichellHeyes’s article,“Malcolm X and the Politics of Public Memory”,makes a good case for
this comparison and the legacy of the differences of Malcolm in his autobiography. As Malcolm
was very aware of how history and memory practices are played in America, especially for
blacks, hemade sure to take his biography into his own hands which at the end also meant
control over the means of producing a hybrid Afro-American history (international in its
description in comparison to negro that is degraded and lost in meaning by the description
of the white racist establishment). His transformationinto a person of critical thinking and
becoming altogether different than from what is assigned by white supremacy is structuring
his autobiography with ‘logic of enlightenment’. Transforming is an act of empowerment
with unified identity here because this discourse offers the reader reminders of the past
with a counter narrative to general popular American narratives and its amnesia of historical
transgressions.Thus,the invisibility of differences of identity as an Afro-American is made
visible within the memory of dignity. If this can be called de-colonizing of the self as well as the
mind, then we shall explore the rest of the biographies colonizing likewise.
In 1991, Bruce Perry’s biographyMalcolm: “The Life of the Man Who Changed Black
America”,claimed to define Malcolm as being filled with political rage,and centered his
argument on the hypothesis of a neglected childhoodthat made Malcolm’s whole image
childish to the end.This biography was written right after JesseJackson’s public appearance
and when Malcolm X memories were being revived.Perry’s work was an attempt to decontextualizeMalcolm’s political discourse so that contemporary politics could shift to deny
responsibility fromthe oppression for Afro-Americans.By turning the subject to individual
and family psychoanalysis, Perry was leaving the collective identity and social issues aside.
This privatizing of the discourse he painted a psychologically unstable Malcolm. In this way,
Malcolm’s anger was caused by family instead of the collective oppression that was put
upon on his society and himself. Therefore, Malcolm’s image as a heroic figure and also with
black-pride is reduced considerably. This de-powering operation is perhaps an attack to the
manhood that Malcolm represented in the African-American mind. Thus, the act of oppression
reflects itself textually as well by denying guilt of oppression by the prevailing power structure
and its dehumanization of Afro-Americans. This inflammatorycharacterization of Malcolm is
being challenged to preserve thehope and dignity for which he stood in collective memory.
Spike Lee’s Hollywood movie,“Malcolm X”was produced in 1992 as a direct response to
these attempts.To counter the public memory of Malcolm, Lee portrayed him as a man who
was deserving of admirationduring the funeral scene whereOssieDavis says “Malcolm was our
manhood, he was our shining prince.” However, Lee’s Malcolm X is a great contribution for
competing memories of Malcolm although his portrayal is heroic, saintly or iconic Malcolm still
becomes apolitical when the movie ends with school children in South Africa all proclaiming “I
am Malcolm X”. Malcolm’s family life is not told within any alternative background that might
give some idea about their struggle within the liberation movement or how they coped with
his death. The effect is a critical omission of substance among Malcolm’s social critics.Journalists
and writers chose to highlight Malcolm’s personal style rather than his ability to provide sound
solutions to cure the evils of American racism. Many critics of the movie also added that a
strong community is never underscored in the movie just like many American stories are retold
with only the individuality is highlighted; therefore the effect is political demobilization.

213

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

POLITICS OF
REMEMBERING -AFRICAN
AMERICAN MUSLIMMALCOLM X WITH AND
WITHOUT M. L. KING JR.

214

In 2011, a new biography of Malcolm X is released; Malcolm X: A Life of Reinventionwritten
by Manning Marable. The title is based on Malcolm’s choice of last names chronologically,
in fact they were a reflection of his exemplary journey in search of true his identity or selfproclamation in response to the oppression in Afro-American society that he is a part of : Little,
X and Malik al-Shabazz (the king of an Asian tribe called Sahabaz.) While the latest biography
of Marable’s is a great study of Malcolm X and great compilation of the works done up until the
present has impressive updates, it is curious to place it according to its contribution within the
contemporary sphere. It is a full-scale biography, but it is arguably not a thoroughly reliable
biography of Malcolm X. In comparison to what is already published on Malcolm X, this study
created an important space for the remembrance of Malcolm X revitalized in 2001, but it is
not free of its own problems and issues. A comprehensive research on the previous books like
“Malcolm X, A Historical Reader” demonstrates a very similar extensive scholarly coverage that
was equally impressive. Therefore, the writers of these previous works like Karl Evanzhave much
to say in criticizing Marable’s work while the supporters of Marable like his former student,
Professor Michael Eric Dyson, praises his work for bringing humanness of Malcolm into focus.
By arguing that Malcolm’s autobiography was shaped by its editor Alex Haley, as Malcolm
dies before seeing the last version, Marable claims ofa new Malcolm with three subject
contributions to his biography: Malcolm’s domestic and especially international political vision,
the legacy for the oppressed and Malcolm’s’assassination,Marable’s investigations attempts
tosolve puzzling questionsbased on his claim to have discovered additional writings contained
in Malcolm’s diaries. However, the first issue is already covered by earlier works and Marable’s
stands as similarly synthesizing. The assassination issue is a good update but still only offers
part of the debate without providing enough solid evidence to prove any of the many
speculations andabout the conspirators who committed Malcolm’smurder. The last claim of
finding newlydiscovered diaries is in fact unfortunate and ambiguous in Marable’s citations
in this biography to the readers’ dismay. After sixty-four years sinceMalcolm’s death, many
have claimed that Malcolm X as an enigmatic and mostly controversialfigure by reducing the
autobiographical text of Malcolm while attempting to decontextualizing it. Marable alsoadds
more dilemmas to the persona of Malcolm. Despite the claims of accomplishment made by
Marable, hisnarrationsare based on assertions of Malcolm’s immorality with personal and
family issues. This situation has huge implications that divert the audience’s attention from his
dominant role in domestic and international human rights. Marable’s book reviews and news
media observations reveal that this distraction comes with a certain degree of exaggerated
manipulation.A news broadcast by NPR illustrates the high level of distraction: “Marable’s
picture of Malcolm X is of a profoundly flawed individual,” Harris-Perry speaks. (http://www.
npr.org/2011/04/05/135144230/manning-marables-reinvention-of-malcolm-x)
Marable revisits the claim of Perry’s allegation of homosexuality, alleged infidelities and
the allegedly disloyal wife of Malcolm is more gossip like and uses too much of interpretative
forces which is clearly against the ethics of biographical account scholarship. Unfortunately,
Malcolm’s tenure before his epiphany in his last three years of life into maturity also still
seems to be used against his latest confirmedlegacy. Slander is not accepted by the targeted
subject nor that which cannot be proved by evidence. Marable choses this route when he
reads between the lines of Malcolm’s autobiography, following in the footsteps of Perry’s
psychoanalysis. While establishing Malcolm as international human rights leader, he seeks
the agenda of painting a Malcolm that is personally and morally vulnerable. Then we ask the
question of why Marable chosesthis position which is not easy to answer or perhaps worthy
of analysis. However, one similar timing issue is like the timing of Perry’s biography. It is post2008 that the first Afro-American president is elected and there is more philosophical diversity
within Americaparticularlywithin the African-American community. There are reflections on
Malcolm and Martin together. They both represent human rights leadership abilities arising
from religious overtones. There is statistical data that indicates that the majority of AfricanAmericansare converting to Islam.There is thenew concept of Islamophobia and the debates
around it in America. Then the fact that the moral integrity of Malcolm as a man has been the
most accepted status by public memory especially by young African-Americans. Therefore,
an assault on this moral manhood has huge implications that shadow this leaders’ capacity to
lead by example.
The Washington Post reports on the controversial aspect of Marable’s book: “The flap is
gaining attention in the intense world of Malcolm X studies, where theories about the civil rights
leader’s life can be as polarizing as the man himself. The controversy was reported Wednesday
on Richard Prince’s Journal-isms media criticism blog.”(http://www.washingtonpost.com/
lifestyle/style/negative-review-of-malcolm-x-bio-is-rejected/2010/11/18/AFM9zUfD_story.
html)This blog submitted by the Post gives a wide spectrum of criticism. Contrary to the
appraisal coverage from the mainstream media, this blog invites for a critical reception.
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Karl Evanz a Malcolm X scholar mentioned the book might serve as defamation action and
criticized the book for its logical fallacies as he summed “this book amounts to an assassination
of Malcolm X’s character.”
Not any less importantthan Dr. Marable’s intervention for the mental processes of Malcolm,
is his assertions on Malcolm’s Islam, sexism and sectarian ideas. Noman Ali’sblog finds that
assessing the debate over Malcolm’s legacy with personal reflections made by Marable are very
simplistic and “almost patronizing, e.g., Malcolm didn’t understand the value of reformism on
the road to revolution. What kind of a Marxist would come up with so simple an assessment
of a long debate? It seems like the book will build up to something, to some description or
analysis of Malcolm’s thought, but it just doesn’t do that. “He (Malcolm)had become the cutting
edge for rethinking black nationalism, Pan-Africanism, and their own home-grown version of
Islam,” the book claims (p. 460), but you wouldn’t know that from reading it”.Ali’scriticism also
tackles the issue of Marable’s broad assertions on Islam with speculation on marriage norms,
fatwa, jihad, and Malcolm’s Shite solution.He concludes “The book is not worth the hype that
Cornel West and Michael Eric Dyson showered on it, as well as Henry Louis Gates. I think there
is a lot more fundamentally riveting and compelling Black scholarship and activism that gets
clouded over by the self-indulgent pseudo-radicalism. I would put this book, unfortunately, in
that category as well.”
Raw Cotton Blog does point additional issues of Marable’s bias against Malcolm with
unsubstantiated information and superficiality for not asking questions of consequences. “A
man that preached about the necessity for unity and solidarity and harmony in the Black home
had none in his own. This is huge! While, of course, not surprising in today’s society due to the
craziness of religious officials and their sexually explicit lives, to think of the fact that Malcolm
stayed true to his wife (well, at least until the last few years of his life, according to Marable)
amid his contemporaries who made other decisions and in a hostile home is amazing. And,
worthy of deeper analysis.”http://mije.org/richardprince/malcolm-revelations-how-much-factchecking
Malcolm’s murder had threatening consequence that silenced many easily - as Ossie Davis
indicates in in his obituary notes and later - out of fear of their life and a place for the farewell
ceremony and burial place was very hard to find. Thus keeping this atmospherein mind, I would
quote Mitchel Heyes points that “In the decades subsequent to his death, Malcolm’s image
lay dormant in American memory, kept alive only by select few intellectuals, and black power
organizations. In more recent times, however, the field hands of public memory have worked
overtime to capture and stabilize Malcolm’s identity as a mythical hero whose stature can only
be equaled by Martin Luther King, Jr.’s own iconic status. In the thirty years since his death,
Malcolm’s identity in public memory has thus morphed from hated demagogue to neglected
political figure to, in Michael Dyson’s words, “a member of the pantheon of twentieth-century
black saints.” This trajectory however loses the dynamism of Malcolm’s identity in the politics
of remembrance.” (Heyes, 2004 - p.3)
To this point we see Marable’s student Dyson’s statement for the pantheon of saints and
humanness with faults of infidelity like the god and goddesses of Greek mythology and biblical
heroes that are double-characters with morality. We do not see a Muslim hero character in
Marable and Dyson’s pained picture that is supposed to be accountable for fidelity and no
double standard for moralityas in Quranic narrations of heroes, saints and prophets with
humanness as not gods or goddesses.Recourses of humanness are not such big sins.To wit the
high levels of morality are not unreachable for human beings, high-moral heroes are created
from their observable humanness despite conspiracy of modern rhetorical opponents. The
trends of moral dualism and homosexuality to be out of closets while almost popularizing it
rather than what we can call it humanizing.(Dyson show - http://dysonshow.org/?p=4427) A
visit to mainstream bookstore reveals this certain unfortunate trend of sexualizing the black
culture in category of shelving the literature.
Any narrative of America during the 1960s evokes the memory of both Malcolm X and
Martin Luther King, Jr. for their pivotal roles in the black freedom struggle. They both reached
the mythical status of martyrdom following their assassinations both at the age of thirtynine. Malcolm was killed first then Martin followed soon afterwards. At the same time, their
memory is shaped to divorce them in the formal space from the much larger movements
that they were apart of and the social realities they fought to change. It is interesting to see
that only during and after 1990s that any books offering of a comparative view on these two
leaders were undertaken as extensive research and reflection. The book“Between Cross and
Crescent” -written by a Christian and a Muslim scholar, Historian Prof. Baldwin and Sociologist
Prof.Al-Hadid -addresses an important gap in terms of a dialog: “Christian and Muslims in the
African-American community almost never meet for serious reflection and dialogue on any
subject”(Baldwin and Hadid - p.1)Even though this might be a vast claim it is a significant
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invitation to reflect.They present a good summary of competing dialectical and nondialecticalviews on these leaders:
“Mass confusion about their significance exists among both academics andthe public
at large. Multiple and competing images of both men linger in theminds of people of
different backgrounds and religious and political persuasions,images created in the public
imagination by the American mass media,reinforced in the works of misinformed scholars,
and widely promoted byprofit-seeking business entrepreneurs and commercial artists.Some
portrayMalcolm and Martin as antagonists in a bitter conflict, the forces of evilagainst the
forces of good, suggesting that the Muslim imam is less acceptablethan the Christian pastor.
Following the same no dialectical approach toreasoning, many young African Americans
reject Martin while embracing Malcolm. Only in rare cases have both Malcolm and Martin
been viewed as great political-religious theoreticians who learned from each other,
receivedimpelling intellectual, spiritual, and moral power from each other, andcomplemented
and corrected each other to the benefit of the human liberation cause.” (Baldwin and Al-Hadidp.2)
In fact, Cornel West and Zaid Shakir’s conference called,”Malcolm & Martin: Implications of
Their Legacies for the Future”in 2006 is another example of such dialogue. They argue that both
leaders are made to be frozen in certain rhetorical terms that undermines their most reflective
and remedial aspirations. Cornel West mentions how Martin’s dream speech is frozen in public
memory purposefully so that virtually everyone forgets about his later speeches of Vietnam
and criticism of the government for aggression and war and also an image is painted by this
freeze as if problems of racial attitudes are left in the sixties.He calls it Santa-Clausation and
expresses the need to de-Santa-Clausify both Malcolm and Martin to rescue them from depoliticization.Shakir emphasizes on the legacy of the two fortransforming their knowledge for
a better community in the space of domestic and global humanity to be example for all to
develop.
Here it is useful to indicate that a visit to university library shows a certain categorical
thinking as I found Martin Luther King section with Afro American Critical Literature and
Malcolm X had only couple there. Then, I was able find most of the Malcom X books with the
category of Islam shelf which is totally another section considering Martin’s listing is not under
Christianity as first and exclusively. Is American and Afro-American not to be associated by
religion Islam but Christianity first hand ?
When we think of 1950s and 1960sglobally and then look at Malcolm and Martin’s
story –we see a better picture of their philosophical journey of maturity within domestic
and international surroundings. Political agencies assigned to preserve the memory for the
Presidential campaign of 2008 shows the relevance and the context of both leaders Malcolm
and Martininfluenced.T-shirts of “Malcolm, Martin and Me” of the 1990’s are transformed to
“Obama, Malcolm and Martin Dream” in 2008s. Campaign speeches had references to Martin’s
and Malcolm’s famous quotes such as “we shall overcome, yes we can” or “people will not be
hoodwinked and people will not be bamboozled ”. There were debates and there are still talks
for the President legacy as to which leader was more right or to be immortalized.
In “Martin Luther King and Malcolm X: On Being, Knowing, and the Dignity of Persons” 2010,
this paper argues that “the main key to their differences resides in their differing conceptions
of the person in community, how their variant views of the inter-subjective constituting of
persons in the community has given rise to their differing conceptions of persons.” Therefore,
the paper deals with common philosophical views of Malcolm and Martin, first on metaphysics,
Malcolm and Martinboth agree that God is the source of dignity, truth, freedom, and justice for
all people. Epistemologically, they believe in revelation as legitimate sources of knowledge.
Experience and scripture for comprehensive knowledge brought them to see history in a new,
different light. Ethics was another area of common ground that said that the universe was
morally ruled. Persons are responsible for chaos and freedom. Political philosophy was where
most tension between them was apparent. However, both being communitarian leaders,
they believed not to move primarily by a political goal, but with moral ends. Accomplishment
for liberation by any means necessary was not without limits. While they both matured in
their political philosophy, Martin’s nonviolence protest approach and Malcolm’s organized
self-defense approach were deep reflectionsof the question,what should a moral person’s
response beto the immoral one on social collective level?This is within a context where ethnic
cleansing and genocide talks take place.They did not argue for individual’s right to self-defense
but the community’s right to self-defense giving the Afro-American suffering by the hands of
white-power supremacy in the forms of Klansmen,organized police brutality and also in the
creation of debilitating institutions that promotedcorruption within the black society.Moral
progress requires the security of society as well as the individual, King thought in the terms of
idealsof behavior as terms of expectation, but Malcolm looked at the actual present conditions
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of behavior to form his opinions. King hoped that integration might morally improve America,
but Malcolm questioned integration by pointing out that the appropriate level of moral and
cultural values had not yet been established let alone followed. Together they mirrored the
issue of morality to reflect upon with two sides of the same coin, however America refused to
choose either side.
James Cone, Prof. of Theology, in his book “Martin and Malcolm and America: A Dream or
a Nightmare”,argues that the background as to family, education, region and geographical
experiences (North and Southern conditions of America) are important factors in explaining
Malcolm and Martin. Although Cone makes significant contributions for understanding how
background of each of these characters impacted their style, radical views and realizations of
racial oppression, seeing the dream from the South and the nightmare from the North, and
family context of difficulty or comfort, these leaders cannot be limited to their past and able to
overcome and see beyond these experiences. This claim is also rejected by Lewis V. Baldwin as
he explores how they both were experiencing the effects of selective racism in different forms
and Malcolm’s and Martin’s maturing understanding of African-American culture, their views
on the importance of culture to liberation, made them cultural renaissance icons in American
society. A hundred years after the civil war in America, there was a traditional widely held view
that north was the Promised Land for blacks in America. As the narrative of war was on the
equation of slavery in theSouth while emancipation and the north was equated freedom. First
Malcolm and later Martin pulled the veil of this false image which was not taken well by the
established white-ruling class which was considered as a big threat because their knowledge,
wisdom and courage was the key eye-opener that the black community needed more than
anything else to obtain dignity, respect and prosperity.
One other significant feature Baldwin and Hadidhighlight is the orientation of Malcolm
with the Middle East and Martin with India (Gerald Horn has great coverage on the second)
while they both visited Africa and said similar statements about African affairs. By contrast
Malcolm mentioned the Arab-Israeli conflict which is still agreat debate in international politics
particularly with the U.S., as part of colonialism and race issues. However, Martin did appear to
take a pro-Israeli positionby accepting Israeli self-proclaimed legitimacy and territorial rights
to the Palestinian homeland in the midst of an Arab lands. The brown-colored majority of the
Arab state in the Middle East in comparison to brown people in Indian within the oppression
debates, insurgence and liberation somehow did not take enough significant space that it
deserved in Martin’s speeches. Martin was largely silent on the Arab-Israeli crisis;it was only
duringthe last year of his life that he talked somewhat supportive of negotiations.However,
Baldwin and Hadid state that his attitude on this issue is not well documented or explained
well yet. As one can clearly observe Martin’s autobiography does not mention anything
about Islam while mentioning other religions extensively; this makes the reader wonder in
comparative cross reading of Malcolm X and Martin whether he chose to exclusively stay away
from acknowledging Islam as a legitimate world religion. Perhaps,he willfully chose to omit
Middle-East affairs from his view of international awareness or public addresses as a matter of
self-preservation.
Within this framework, Malcolm offered much more of a global outlook to racial problems
as he was well informed especially both the Christian and Muslim communities under the racial
world power structure or colonialism. Malcolm addresses a turn in outlook before Martin: “By
thinking we are the minority, we struggle like the minority. This type of struggle takes place
only because we don’t yet know where we fit in the scheme of things. We‘ve been maneuvered
out of a position where we could rightly know and understand where we fit into the scheme
of things. It’s impossible for you and me to know where we stand until we look around on
this entire earth.” Malcolm saw the population of Afro-Americans more than twenty million in
America and stated that they were the majority in the world.
Malcolm also addressed the need for such a unity of oppressed colored people of all
beyond religious and ideological barriers –referring a model in Bandung conference in
Singapore and The African –Asian-Arab bloc. Malcolm believed the power in the third world
brothers and their revolutions as role models. On the contrary, Martin thought of blacks
in America as candidates for role models to other blacks around the globe for liberation.
However,even though Martin did not consider much of an international alliance as much as
Malcolm did, he paid attention to racial problems in Europe like the threat of the Berlin Wall
to the society there.
Just as important was Martin’s view of righteousness as the basis of being a human
beingrather than the color of a person. Malcolm came to this point fully when he departed
from Elijah Mohammad’s, Nation of Islam that promoted the idea of black supremacy,after
his pilgrimage to Makka where he found the true Islam that included every hue of mankind
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under the sun worshipping exactly as he. Here again they agreed on that the majority of
whites in the western hemisphere are mostly arrogance morally bankrupt and were damaged
so much so that they called it a sickness that needed rehabilitation while blacks were more
moral and human then the whites. Therefore, the nonviolence approach was not just for
Negro in Martin’s view but also for whites to take and ponder upon. This explainsMalcolm’s
further standing on integrating to this damaged humanity and morality when he asked
‘integrating to what? While Martin was suggesting the ideal, Malcolm was pointing to the
reality at the time.This also explains why both leaders turned to internationalization of the
problems they faced and connecting with others with the same or similar experiences to
create pressure on the U.S globallyin order to humble and purify her from hypocrisy, double
standards, freedom and equality shortcomings. Their last years of criticism focused more on
the government’s misgivings. A.Z.Layton addresses this issue in “International Politics and Civil
Rights Policies in the United States 1941-1960”, thus “Instead of genuinely addressing problems
of discrimination, violence, and the denial of rights to black America, the federal government
directed its resources to glazing over problems and trying to change, through public relations,
the world’s perception of American race relationships.” (Layton,2000-p.151) As a result of this
realism and democratic revolutionary thinking and activism, Baldwin and Hadid states, both of
these leaders came into conflict with the white supremacy in U.S. and the world and became
the marked men by various ruling elites to be silenced.
Malcolm and Martinalso assigned the burden of change on both race while aspiring
excellence for black individuals in all the works done, and also practicing wise economics, they
called the white people of the countryto change their value systems completely as the “terrible
ambivalence in the soul of white America” led the Afro-Americans to the state of second class
people and stricken with oppression. Malcolm is viewed the most articulate black leader of all
time at this point.
Martin and Malcolm were in agreement on this belief even morewith the Vietnam War
venture of America - which both criticized it as the continuation of the attitude at home and its
reflection abroad. Malcolm encouraged sincere white-Americans to work amongst themselves
to support equality and eliminate racial problems by developing strategic plans in pursuit of
this goal. Martin supported the idea of integration later on as he began to encourage less in
terms of black institutionalism like his support to black colleges.Martin’s nonviolence approach
in international affairs was also not taken well by the governing elite of America saddened him
deeply. On the issue of war, both activists were very cautionary and critical. Therefore, both
were peace seekers first of all and were not warmongers in the least despite the press portrayal
of Malcolm as otherwise. Both of the leaders are not praised enough for their oppositions to
wars at their time. They both announced that they would not go to fight in Vietnam if they
were drafted. They saw wars asacts of destruction that should only be used as a last resort.
By following the traces of economic and social injustice, they pointed out that the racial
injustice created the space for those profiting from it. Malcolm required land reparations for
three centuries of lost profits for blacks here and abroad to recover the ranks while Martin called
the white colonizing countries to provide technological and monetary aid to the colonized
lands. This is still a big debate in contemporary international politics as to the impact of long
years of colonialism on the people and communities of the developing or underdeveloped
countries.
Both being ministers in religion, ethics and human dignity depended on the creator,
Malcolm and Martin were able to see common values diagnosed and remedies to the
problems of their time and came to see the world as their home to be caredand struggle for all
who occupy it. This made them recognized not only as American but as international leaders of
human rights. This also explains why they still matter in the contemporary time and memory
of politics not alone but together. The world is not too different yet and their visions still
enlighten people for genuine reconciliations for peaceful communities.
In conclusion to this comparison of Malcolm to Martin, I believe that there are three main
issues of contrast. Request of reparation for centuries of slavery and post-civil War oppression
of blacks in America, in the form of land rights to land ownership instead of aids is one issue.
The second issue is choosing Islam as a religion orspiritual guidance as an opportunity for
alternative views and a challenge to Christianity as mainstream form of thethinking process
and religion in America. Finally, his internationalism which was ahead of Martin in two regards;
theappeal of internationalization of Afro-American rightsaccording to United Nation mandates,
andthe issue of peace in Middle East politics, especially his criticism of racism on the IsraeliPalestinian conflict does seem to be the most important distinctions between human rights
positions of these two leaders. These situations influenced the power base within America to
choose Martin as the one who should be memorialized for the revolutionary timesof the sixties
and the Negro-Black-Afro-American struggle for rights in America.
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Malcolm said “We don’t judge a man because of the color of his skin…We judge you
because of what you do and what you practice.” But it seems the judgment of Malcolm is still
widely based on the color of his skin and rather than what he did and practiced. If the bridge of
Malcolm between the U.S. and to the populations of believers of Islam were not to be betrayed,
and if the monuments of Martin were built together with Malcolm, perhaps much more
peaceful, inclusive, diverse and more progressiveAmerica would emerge in the international
arena with renewed respect and moral authority.
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LİNGUA-FRANCA OLARAK TÜRKÇE
Leniyara Celilova1
ÖZET
İngilizce ve Rusça gibi dünyada bugün birçok kişi tarafından ikinci dil olarak öğrenilen
dillere lingua-franca adı verilir. Genelde farklı dil topluluklarının yaptığı bazı aktivitelerinin
ortası veya aracı olan bir dildir. Ticaret, eğitim, yönetim, din veya bir amaçlar türünün her hangi
biri veya tamamı için genel bir dil olabilir. Latince, Avrupa tarihinde uzun bir dönem boyunca
bir lingua-franca idi. Din lingua-franca’sı olarak kısmen sınırlanmış olsa da günümüzde de belirli
ülkelerde bu statüsünü korumaktadır.
Yazısı (grafiği) Ermeni yazı esaslı olup mündericesiyse tamamen Türkçe (Kıpçak Türkçesi)
olan bu işlek dilin meydana geliş sebepleri, tarihi gelişmesi ile kullanım alanı çok ilginç bir
konudur.
Türk Dilinin gayritürkler arasında bile çok mühim bir iletişim enstrumanı olarak
kullanıldığını görebiliyoruz. Ticaret, meslek, tahsil ve günlük iletişim dili olarak Türkçenin
asırlarca işlediğini yazılı kaynaklar ispat etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ermeni-Kıpçakça, Kıpçak, Kuman, Türk Dili.

1-Giriş

Modern bir devlet vatandaşları bir lingua-franca’ya ihtiyaç duyar; ve bir diyalekti diğerine
tercih etmeye götüren tarihî sebepler vardır. Bu, 1) yazı dili halini almış veya 2) başkentin dili,
veya 3) Almanya’da olduğu gibi farklı diyalektlerden ortaya getirilen yapay özellikler karışımı
içeren bir dil olabilir. Buradaki hedef, iletişimin her amacı için anlaşılabilirliktir, ve bu standart
dili öğrenenler onu tam anlamıyla aynı şekilde kullanacaklarından emin olamayız.
Örneğin bir zamanları Türkler için bir lingua-franca İtalyanca ve Yunanca olmuşlardır.
Lingua-franca burada daha dar bir anlamda işlemiştir. Lingua-franca, deniz ve denizcilik
terimleri olan kelimelerin Türkler tarafından benimsenip kullanılması olayıdır. Bu linguafranca, Türklerin 14.-15. yüzyılarda Akdeniz’de denizcilik faaliyetlerine başladıklarından ve Batı
dillerinden Türkçeye aldıkları terimleri kullanmaya başladıklarından itibaren 18. yüzyıla kadarki
dönemle sınırlıdır.
Bu terimlerin çoğu günümüze kadar getirilip kullanılan kelimelerdir. Levant burada bir dil
ünitesi olarak kabul edilmektedir. Bu levant terimi, İtalyanca, Gallo-Rumence ve İbero-Rumence
hariç, Akdeniz dilleri kökenli bir terim anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla, Venedik
tesirinde bulunan bölge ile bağlantılıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkçeye alınan
bu denizcilik terimleri Akdeniz ülkelerinin dillerinden kazanılarak belirli bir meslek grubuna
dahil olan Türkler için kısmen bir lingua-franca fonksiyonunu yapmıştır(Kahane Ve Tıetze, 1988:
VIII-IX).
Arapça, Rusça, İngilizce ve diğerleri gibi lingua-franca olmuş diller arasında Türkçe de yer
almaktadır. 20. yüzyılın başlarına kadar Balkanlarda bir devlet dili özelliğini taşıyan Türkçe, bu
topraklarda yaşayan uluslar arasındaki iletişimde üstün bir unsuru oluşturuyordu.
Bu durum kadim dönemlerden beri mevcuttur. Bunun ilk ispatlarından ise Codex
Cumanicus ve Ermeni-Kıpçakça eserleri olmuştur. Türk asıllı olsun veya olmasın, bölge insanları
ve yabancı tüccarlar, din ve yönetim adamları Kıpçak Türkçesinin ortak ve aracı bir dil olarak
işlediğinin farkına varmışlar ki din, hukuk, ticaret, eğitim, edebiyat dili olarak Kıpçakçayı kabul
ederler.
Farklı dinî-etnik grupların dilsel faaliyetlerini yansıtan Codex Cumanicus elyazması ile
Ermeni-Kıpçakça eserleri, kuzey Karadeniz ve Azak denizi bölgeleri Türklerinin dilleriyle genetik
olarak bağlı olan Kırım Türkçesi ile buna akraba olan Kıpçak, Kıpçak-Nogay, Kıpçak-Bulgar
ve Oğuz dillerinin esasına dayanan zor bir Kıpçak-Oğuz diyalektal kompleksinin yazıya
yansıması olayıdır.

2- Codeks Cumanikus Sözlüğü

Codex’in İtalyan-Alman grafiği ile Ermeni-Kıpçakça yazmaların yazısı Türk Dilinin fonetik
özelliklerini yansıtırken büyük çeşitlilik göstermektedir.
Ermeni Kıpçakça ile yazılmış metinlere bakarsak, kendi döneminde Ermeni-Kıpçakçanın
tam anlamıyla bir lingua-franca olduğunun, ama aynı zamanda Kıpçak Türkçesinin özel bir
türü haline Ermeniler tarafından getirilip işlek bir dil olduğunu görebiliriz.
11. yüzyılda Kırım’a gelip yerleşen Ermeniler bir müddet sonra Ermeniceyi kendi rızalarıyla
bırakıp bölgede kullanılan Kıpçakçayı dilleri olarak seçerler. Ermeni-Kıpçakça üzerine yazılmış
çalışmaların genel kaynakçasını Y.R.Daşkeviç’in, bu bibliyografya üzerine yaptığı çalışmasında
bulabiliriz. Armyano-kıpçakskiy yazık. Bibliyografiya literaturı 1802-1978. (“Ermeni-Kıpçak Dili.
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1802-1978 Eserleri Kaynakçası”) başlığı altında Y.R.Daşkeviç kısaca bilgi verdikten sonra toplam
152 maddeden oluşan kaynakça listesini kronolojik sırayla vermektedir.
Daşkeviç’in aynı dergide E.Tryjarski ile kaleme aldığı diğer iki makalesi Armyano-kıpçakskiye
denejnıye dokumentı iz Lvova (konets xvı v. – 1657 g.) (Daşkeviç Ve Tryjarski, 1978: 49-69) (“Lvov
Şehri Ermeni-Kıpçakça Malî Belgeler (XVI. Yy. sonu – 1657 s.)”) ile Tri armyansko-kıpçakskih
zapisi lvovskogo armyanskogo duhovnogo suda 1625 g. (“Lvov Şehri Ermeni Dinî Mahkemesinin
1625 Tarihli Üç Ermeni-Kıpçakça Belgesi’’)’dir((Daşkeviç Ve Tryjarski, 1979: 57-80). Bu belgeler
Ortaçağ Lvov şehri devlet dairelerinin eski kayıtları arasında bulunmuştur.
Ortaçağ Polonya Ermeni hukukunun en meşhur araştırmacısı O.Baltser (1858-1933)
çalışmalarında Ermeni-Kıpçakçanın tarihî-hukukî boyutunu ele almıştır. Hukuk dili olarak
Ermeni-Kıpçakçayı Lvov şehri Ermeni Dinî Mahkemesinin mahkeme kitabı’nın kayıtlarında
görebiliriz. Bu kitap 1625-1630’larda yapılmış 140 adlî kayıt içermektedir. Agop der Krikor
oglı’nın kalemine ait asıl eser ise 1611-1621 Kamenetsk Kayıtları kitabıdır. Kitap daha sonra,
Agop’un kardeşi olan Axent tarafından düzeltilip tamamlanmıştır.
“Ermeni Kıpçakçası Yadigarları: 1) 1559-1664 yıllarına ait Kamenz-Podolsk (Ukrayna)
Ermeni Cemaatına ait belediye meclisi evrakları. Bu evrakların 4386 No’lu olanı tamamıyla
Kıpçakça idi. 1944 yılında yangınların kurbanı olmuşlar; 2) 1930’da Ukrayna İlimler Akademisi
A.Krımskiy’nin talebelerinden T.İ.Hrunin’i Ermeni-Kıpçakçası’yla yazılmış Kiev evrakını işlemekle
görevlendirmişti. Gordlevskij Armağanı’nda (Moskova 1953) Hrunin’in en eski 4 ErmeniKıpçakça evrakını (1559’dan kalma): Pamyatniki poloveckogo jazıka xvı veka monografisinin
muhafaza edilmiş olabileceği ümit edilebilir.
Kütüphanelerde toplam 28 Ermeni Kıpçakçası yazması vardır: Viyana’da Mehitarislerde (
bk.J.DASHIAN katalogu, 1896); Viyana Milli Kütüphanesi’nde; Paris Milli Kütüph.’nde, F.MACLER
kataloguna (1909)bk.); Venedik Mehitaristlerinde; Breslau (*bugün Polonya’nın güneybatısında bir kent, ВРОЦЛАВ) Ossolineum’unda; Krakav’da (*bugün Polonya’nın güneyinde bir
kent) Jagellonen Kütüph.’nde; Krakav’da Czartoryski Müzesi’nde; Polonya’da hususî mülkiyette.
F.KRAELİTZ-GREIFENHORST bunlardan mezmur 51 (50)yi bir tercüme ve bir yorumla
birlikte yayımladı: Sprachprobe eines armenisch-tatarischen Dialekts in polen, WZKM, cilt
26, 1912, 307-24.” (Menges, 1998: 124) KRAELİTZ-GREİFENHORST, Studıen zum ArmenischTürkischen, Wien 1912, 23-24.” (Menges, 1998: 125)
Rus Türkolog olan A.H.Garkavets de Ermeni-Kıpçakça konusuna “Kıpçak Dilleri: Kumanca
ve Ermeni-Kıpçakça” adlı kitabında değinmektedir. Kitabın I. Kısmı Kuman dili ile Codex
Cumanicus’un gramerine ayırmıştır. Kitabın II. Kısmında Ermeni Kıpçakça ile ilgili bazı bilgiler
vermiştir: “Ermeni-Kıpçakça, Kırım bölgesi Kıpçak dillerinden bir dildir. Ermeni-Kıpçakça, yapı
özellikleriyle Karay dilini Troki (Polonya) diyalektine; Kuman diline; Kıpçakça’nın Urum ağızlarına
(*İran’daki) ve Kırım Tatarcanın (19.yy. sonu- 20. yy. başlarındaki haliyle) dağlık şivelerine çok
yakındır.

LİNGUA-FRANCA
OLARAK TÜRKÇE

3 - Dil Kullanırları

Ermeni-Kıpçakçayı kullanan insanlar ise Ermeni-Kıpçakça yazıtlarda bu dillerini üç şekilde
adlandırmaktalar: xıpçax tili; bizim til; en son terminolojik şekli ise (ki Kırım’ın Tatarcasına
sahip olan şahısların tercümanlık faaliyetlerinin sayesinde bu terim yaygınlaşmıştır) tatarça’dır
(Garkavets, 1987: 114).”“Ermeni-Kıpçakçanın tatarça olarak adlandırılması burada etnolingvistik
eşitliğe göre değil, aynı diyalektal kökten gelen bu Ermeni-Kıpçakça İle Tatarcanın yapısal
benzerliklerine göre verilmiştir (Garkavets, 1987: 116).”
Hrand D.Andreasyan’nın “Ermeni Seyyahı Polonyalı Simeon’nun Seyahatnamesi (16081619)” adlı makalesi Ermeni-Kıpçakça eski metinlerden bir tanesine daha işaret etmektedir
(ANDREASYAN, 1953). Karadeniz ve dolaylarında Kıpçaklar ve Kıpçakların komşuları olan
halklar hakkında bilgi veren bir çok çalışma vardır.
Rus Türkolog T.İ.Hrunin Dokumentı na poloveckom yazıke XVI v. (‘’16. yüzyıl Kıpçakça
Belgeleri’’) adlı kitabında XVI. yüzyılda Kıpçakça yazılmış belgeler üzerine çok değerli bir
çalışma meydana getirmiştir.
E.Tryjarski Viyana koleksiyonunda bulunan üç Ermeni-Kıpçakça yazması üzerine bir sözlük
meydana getirmiştir (Tryjarski, 1968). 1968’den 1972’ye kadar 1., 2., 3. ve 4. ciltleri neşredilen
bu sözlüğün içeriğini şunlar oluşturmaktadır: I. Cilt: 1.Manuskritlerin genel özellikleri. 2.Ermeni
harfleriyle Türkçe seslerin yazıda yansıtılması hususları (üç eski yazmadan örnekler verilerek
göstermiştir). 3.Ermeni-Kıpçakça eski sözlüklerin leksikografisi meselesi. 4.Üç manuskritin
karşılaştırmalı örnekleri verilmek üzere gösterilmiştir. 5.Ermeni-Kıpçakça eski sözlüklerin
etnografya açısından incelenmesi. 6.Kelimelerin Ermeni-Kıpçakçasında tutulup yaşaması/
yaşatılması prensipleri ve bunların anlamları ile eşanlamlı diğer kullanım şekilleri verilmektedir:
et- / bol-		
čxқan = čїxқan v.b.
Tryjarski’nin Ermeni-Kıpçakça üzerine yaptığı bir diğer çalışma “Kırım Türkçesi ile ErmeniKıpçakça karışımı olarak bir Substrat Kıpçakça” adlı kitabıdır(Tryjarski, 1992).
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M.A.Habiçev “Pamyatnik Kumanskih Yazıkov” adlı makalesinde Kıpçakça hakkında
bilgi vermektedir. Codex Cumanicus ve Ermeni-Kıpçakça ile ilgili yapılmış çalışmalardan
bahsetmektedir (Habiçev, 1974: 66-70).
Y.R.Daşkeviç’in ise ayrı olarak, 15.-16. yüzyıllarda Ukrayna’da Ermeni kolonileriyle ilgili
bir çalışması bulunmaktadır. Ermeni-Kıpçakça ile her ne kadar doğrudan ilgisi olmasa da
Ermenilerin Ukrayna ve Polonya sınırları içindeki hareketlerinden, göçlerinden, yaşam, din, dil
özelliklerinden bahsetmiştir(Daşkeviç, 1962).

4 – Kırım ve Ermeni-Kıpçakça

Ermeni-Kıpçakça üzerine E.Tryjarski’nin bir diğer çalışması, “Polonya Ermenilerinin Dilinde
Kutsal Meryem Efsanesi’’ adlı makalesidir. Tryjarski bu makalesinde Lvov ve Kamenetsk-Podolsk
Ermenilerinin eski dinî metinlerinden biri olan Kutsal Meryem Efsanesi metni ve dili üzerine
bilgi vermektedir. Bu metnin 16.-17. yüzyıla ait olduğu, Kırım’dan gelmiş Ermenilerin dinî
edebiyatlarında yer aldığını belirtmiş ve makalesinde efsanenin tümünün Lehçe çevirisini
vermiştir (Tryjarski, 1989: 27).
E.Schütz’ün ‘’An Armeno-Kıpchak Chronıcle on The Polısh-Turkısh Wars ın 1620-1621’’ (‘’16201621 Türk-Leh savaşlarını yansıtan Ermeni-Kıpçakça kayıtlar’’) adlı kitabı 17. yüzyıl ErmeniKıpçakça kayıtlarının faksimilesini, transkribi ve çevirisini görme şansını vermektedir. Kitap,
Hotin savaşı tarihçesi, Kamenets Ermeni-Kıpçak kayıtları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.
Armin Hetzer, Dačkeren-Texte (“Ermenice Metinler”) adlı kitabında 19.yüzyıl Osmanlı
Ermenilerinin Ermeni grafiğiyle yazdıkları dini v.s. metinleri, 19.yüzyılda Avrupa’da neşredilen
Ermeni kitaplarından, yazarlarından ve içeriklerinden bahseder.

5 – Sonuç

Jean Deny’nin L’Armeno-Koman et les Ephemerides de Kamieniec (1604-1613) (“1604-1613
Tarihli Kamenets Kayıtlarının Ermeni-Kıpçakçası”) adlı kitabında Ukrayna’nın KamenetskPodolsk şehrindeki Ermeni kolonisinin adli sicil kayıtları ele alınmıştır. K.Pamukçiyan’nın “Ermeni
Harfli Türkçe Yazma Sözlükler” adlı makalesinde eski sözlüklerle ilgili ayrıntılı bilgiyi buluyoruz.
Ermeni harfli Türkçe yazma en eski sözlükler XVI. yüzyılda görülmeye başlar. K.Pamukçiyan
sözlüklerden ve bulundukları kütüphanelerden bahseder: “1.Ermenice-Komence.-XVI. Veya
XVII. yüzyıla ait olup Viyana’daki K.K.Hof Bibliothek Kütüphanesinin 3 No’lu Ermenice yazmasıdır
(Pamukçiyan, 1986: 52-54).” “2.Ermenice-Türkçe.- 1628’de hazırlanan bu sözlük Lvov şehrindeki
Devlet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. 3.Ermenice-Kıpçakça veya Komence.- XVIII. Asra ait
olup, Macaristan’ın Gerla şehrinde bulunmaktadır(Pamukçiyan, 1986: 53).”
Ermeni-Kıpçakça, görüldüğü üzere, günlük yaşamın ve resmî hayatın gerektirdiği her
alanda çok yönlü, fonksiyonel, gelişmiş bir dil olarak kullanılmıştır. Ermeni-Kıpçakça kaynakları
bu Kıpçakçanın her alanda kullanıldığını, soyut veya somut her kavramı ve anlamı izah
edebilen, gerektiği gibi yansıtabilen bir dil idi. Ermeni-Kıpçakça bir lingua-franca olarak 17.
yüzyılın sonlarına kadar aktif bir şekilde kulanılmıstır.
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GÜÇ ve İKTİDAR İLİŞKİSİ
Mustafa Karahöyük1

ÖZET

Bu çalışmanın konusu güç ve iktidar kavramlarıdır. Amacı ise güç ve iktidar kavramları
arasındaki farkı ortaya koymak ve aralarındaki ilişkiden yola çıkarak iktidar kurma araçlarına
değinmektir.
Bu çalışmada gücün ve iktidarın birbirinden ayrı kavramlar olduğu gözlemlenmiştir.
Gücün somut ve basit bir kavram olduğu, iktidarın ise soyut ve karmaşık bir kavram olduğu
görülmüştür. Günümüzde güçten ziyade iktidar kavramı ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra,
meşruiyet olmadan iktidarın, iktidar olmadan da gücün ayakta kalamayacağı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güç, Hegemonya, İktidar.

1. GİRİŞ

Çalışmanın sorunsalı, gücün iktidara evrilmesinde hangi yolların izlenebileceğidir. Bu
sorunsaldan hareketle çalışmanın zaman sınırlaması olmamakta, buna karşın gücün iktidara
dönüşümü sırasında izlenecek araçlar bağlamında bir sınır oluşmaktadır.
Bu çalışmanın literatür taraması esnasında en dikkat çekici ayrıntı, konu ile ilgilenen Bodin,
Hobbes, Machiavelli gibi20 yy.’den önce yaşamış yazarlar güç kavramına eğilmişken Russell,
Althusser, Canetti gibi modern dönem yazarlarının ise iktidar kavramına önem vermeleridir. Bu
farklılık, devletin büyümesi sonucu kitle üzerinde iktidar kurma yöntemlerinin çeşitlenmesi ile
açıklanabilir. Literatüre katkıda bulunan yazarlardan Russell’in 2014 yılında Cem Yayınlarından
çıkan eseri olan İktidar’da güç ve iktidardan iki ayrı kavram olarak bahsedilmiş, din, devrim,
gelenek, devlet gibi kavramlar üzerinden iktidar ilişkisi tartışılmıştır.
Fontana’nın 2013 yılında Kalkedon yayınları tarafından basılan Hegemonya ve İktidar
isimli kitabında Machiavelli ve Gramsci hegemonya anlamında iktidar kavramı kapsamında
karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.

2. GÜCÜN VE İKTİDARIN AYRIMI

Türk Dil Kurumu’nun ‘güç’ kelimesine karşılık olarak verdiği açıklamalardan birisi, “fiziksel,
düşüncel ve ahlaksal bir etki yapabilme ya da bir etkiye direnebilme yeteneği”, iktidar kelimesi
için verdiği karşılıklardan birisi ise “bir işi yapabilme gücü, erk, kudret” ve “bir işi başarabilme
yetki ve yeteneği” olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlaşılacağı üzere iktidar ve güç kelimeleri
Türkçe’debirbirinin eşanlamlısı kabul edilip birbirinin yerine kullanılmaktadır. Kelimelerin
eşanlamlı olmaları, onların birbirlerinin yerine kullanılabilmesi kolaylığını da o dili konuşanlara
sunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, eğer güç ve iktidar kelimeleri eşanlamlı ise “birisinin
üzerinde iktidar kurmak” sözü yerine “birisinin üzerinde güç kurmak” cümlesini kurabilmeliyiz.
Hâlbuki ikinci cümle Türkçe’de kullanılan bir kalıp değildir ve okunduğunda yanlış bir kullanım
biçimi olduğu okuyucu tarafından hissedilebilmektedir.Buradan çıkarabiliriz ki güç ve iktidar
kelimelerinin temelinde eşanlamlılık yatmamaktadır. Her iki kelimenin de birbirinden farklı
temelleri bulunmaktadır.
Güç kavramı iktidardan daha kuşatıcıdır. Her güç iktidar olmayabilir, ancak her iktidar bir
güçtür. Güç kavramı güce sahip olanı işaret ederken, iktidar kavramı güce sahip olanla tâbi olan
arasındaki ilişkiye işaret eder. Türkçe’de kudret, erk, güç ‘iktidar’ kavramı ile eş anlamlı olarak
karşımıza çıkan kelimelerdir. İktidar talebi felsefi metinlerde etik değerlerin dışında ve ötesinde
varoluş sebebidir. İnsan iktidarı dünyadaki fiziki varlığından önce ister ve hayatta kalmak için
iktidarın fiziki görüntüsü olan gücü kullanmaya başlar (Karaismailoğlu, 2006, s. 5).
Gücün ve iktidarın ayrımına ilişkin açıklama gücü yüksek bir tanımı EliasCanetti’de
bulabilmekteyiz. Canetti güç kelimesinin “doğrudan” ve “burada olan” bir şeyi işaret ettiğini
belirtir. Güç, fizikseldir. Kedinin fareyi yakalayabilmesi, pençeleri arasına sıkıştırabilmesi,
öldürebilmesi onun gücüdür. Hâlbuki çoğu zaman kediler farelerle ‘oynar’. Onun kaçmasına,
belirli bir alanda dolaşmasına fırsat tanır. Fare bu süreçte kedinin fiziksel gücüne maruz
değildir. Ama kedinin iktidar alanının dâhilindedir ve bu iktidar alanında her an kedi tarafından
yok edilme çekincesindedir. İşte bu fiziksel olmayan etki iktidardır. İktidar, güç kadar dinamik
değildir, soyuttur ancak güçten çok daha fazlasına karşılık gelir. İktidar, sahibi için etki alanı
yaratır ve bu alandaki bir kriz anında istendiği zaman güce dönüşebilir (Canetti, 2014, s. 303304).
İktidarın gücü toplumların ve kişilerin aidiyetlerini oluşturur; iktidarın gücünü uygulama
biçimi toplumun değerlerini, kültürünü oluşturur. İktidar yaygın bir yer ve zaman üzerinde
işler; iktidarın varlığı ancak gücü fiziken uyguladığı vakit belirir. Güç, iktidarı somutlaştırır,
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iktidar dinamik ve anlık olarak güç kullanır. Gücün kullanılma aralıkları artırıldıkça, iktidarın
varlığı o derece kapsamlı hissedilir. İktidar, gücün kapalı şekilde uygulandığı ve sonuçların
amaç gütmeden belirlendiği kültürlerde her türlü sistemik ve yapısal ögeyi kapsayacak şekilde
değişir; ancak varlığı hiçbir zaman yok olmaz (Karaismailoğlu, 2006).
Görülebileceği üzere iktidar ve güç birbiri ile yakın ilişki içerisindeki farklı olgulardır.
Aralarındaki ilişkinin kopmamasını sağlayan şey iktidar ve güç sahibinin meşruiyetidir. İktidar
sahibinin meşruiyeti yok olduğunda bu kritik bağlantı kopar ve ortada hiçbir yaptırım şansı
olmayan salt güç kalır. İktidar sahibi olamayan gücün de uzun süre korunabilmesi düşük
ihtimaldir.
Sadece güce dayanan bir iktidarın varlığını sürdürebilmesi, o iktidarın kullandığı gücün
niteliğine göre değişmektedir. İktidar sahibi, toplum-grup nezdinde meşru ve geçerli güç
kaynaklarını sürdürebildikçe iktidarını koruyabileceği için gücünden ziyade onun iktidar
kurduğu grubun algılarını yönetmesi önem arzetmektedir.
Burada mevzubahis güç kavramı sadece fiziksel gücü temsil etmemektedir. İktisadi, dini,
fiziksel vb çok çeşitli iktidar türleri, bir iktidarın meşruiyetini sağlamaya ve iktidar sahibinin
gücünü iktidara dönüştürmesine hizmet etmektedir. Bu hususa çalışmanın dördüncü
bölümünde değinilmiştir.
İktidarın ne olduğuna ilişkin farklı kişilerce çok farklı yaklaşımlar üretilmiştir. Bu isimlerden
Weber iktidar kavramını geri plana iterek egemenliği ön plana çıkarmış iken Foucault iktidara
büyük önem atfetmiştir. Weber’e göre egemenlikte yönetilenler rasyonel, karizmatik ya da
geleneksel güdülerle uyma eylemini gerçekleştirirken iktidar ona göre bireysel tercihlere dayalı
görece zayıf bir unsurdur (Weber, 2012, s. 53).Foucault’da ise iktidar, “başkalarının eylemleri
üzerinde uygulanan, bu eylemleri ve davranışları yönlendiren, kendisinin de bir eylem olarak
görülmesi gereken bir ilişkiler kümesidir” (Foucault, Cinselliğin Tarihi, 2010, s. 71-72). Her
iki düşünür de iktidara sosyolojik olarak bakmıştır. Yine sosyolojik bir iktidar (hegemonya)
tanımı yapan Gramsci’ye göre ise iktidar; “Hem yönetici bir sınıf olarak proletaryanın hem
de yönetimin uygulanmasına ilişkindir. Bu egemen sınıfın, karşıt gruplar üzerinde zorunlu
olarak uygulayacağı zorlama demektir. Fakat bu proletarya ile işbirliği yapmaya hazır olan ve
bu tutumuna etkinlik kazandırılması söz konusu olan müttefiklerinin fikir ve kültür alanında
yönetilmesi de demektir” (Gramsci, 1997, s. 28). İktidar kavramını siyasal iktidar olarak algılayan
isimlerden Russell’a göre iktidar “alınması düşünülen sonuçların ürünleridir” (Russell, 2014, s.
35). Bir diğer siyaset bilimci olan Dahl ise “A, B’ye A olmasaydı yapmayacağı bir şey yaptırıyorsa,
A ile B arasında iktidar ilişkisi vardır” der (Koloş, 2015, s. 102). Schmitt ise iktidara kavramsal
olarak değil konjonktürel olarak bakmış ve onu “olağanı değil, olağanüstünü belirleyen
güç, istisna haline karar verme” olarak tanımlamıştır. (Schmitt, 2010, s. 47)Marx da iktidar
kavramından siyasal iktidarı anlamıştır. Ona göre iktidar “tüm burjuva sınıfının ortak işlerini
yürüten bir komiteden başka bir şey değildir” (Marx & Engels, 2005, s. 13)Gözler, Teziç gibi
isimler ise iktidar kavramını hukuk terimleriyle açıklayarak asli kurucu, tali kurucu, kurulu iktidar
gibi kavramlarla anayasa hukukundan temel almışlardır.

GÜÇ ve İKTİDAR İLİŞKİSİ

3. GÜCÜN İKTİDARA DÖNÜŞÜM AŞAMASI: MEŞRUİYET

Siyaset biliminin en temel sorularından birisi, siyasal iktidarların kaynağını nereden
aldığı ve toplumların iktidarlara niçin itaat ettiğidir. Bu sorunun yanıtı basitçe, iktidarların
meşruluğudur. Meşru bir iktidara itaat etmek, toplum için bir gereklilik gibi görülmektedir. Bu
itaati sağlayan şey meşruiyettir. Salt fiziksel şiddete dayanmadan varlığını sürdüren her iktidar
meşrudur. Bu noktada en önemli ayrım ‘yasal olan’ ile ‘meşru olan’ ayrımını yapabilmektir. Yasal
olan, adı üzerinde yasalarla ilgilidir. Yasal olan iktidar, hukuka ve mevcut yasalara dayanmak
mecburiyetindedir. Hâlbuki meşruiyet yasalarla değil algılarla ilgilidir. Bir ülkedeki demokratik
düzen bir anarşiste göre despotik bir yalın iktidardır ancak, muhalif partilere göre bu şekilde
değildir. İnsanlara eziyet veren teokratik bir düzen yerleşik inançlara mensup olanlara göre
despotiktir ancak inanca kör körüne bağlı kişiler bu fikre katılmazlar (Russell, 2014, s. 38).
Meşruiyetin birincil şartı her zaman yasallık değildir. Meşruiyet kavramının genel olarak
anlaşılan anlamı, bir işlemin veya olayın olumlu nitelikteki bir hukuk normuna uygun olmasıdır.
Pozitivist anlayışın bu ifade tarzı, meşruiyet kavramının dar anlamını içermektedir ve bu
kavramın içeriğinin bütün yönlerini ortaya koyamamaktadır (Atay, 1997, s. 123). Zira meşru olan
her zaman yasal değil, yasal olan da her zaman meşru değildir.
Bu konuda en derin çalışmalardan birine imza atmış olan Weber otoritenin yani iktidarın
meşruluğunu 3 kaynağa bağlar. Bunlardan ilki geleneksel otoritedir. Geleneksel otorite,
geleneklerin önemli derecede saygı gördüğü, sosyal düzenin yavaş değiştiği toplumlarda
rastlanılır. Bu gibi yerlerde iktidarın kaynağı; gelenekler ve ya hâkim olan inançlardır. Karizmatik
otorite, önderin olağanüstü gibi görünen özelliklerinden kaynaklanır. İktidarın kaynağı,
bizzat kişinin doğuştan sahip olduğu düşünülen özelliklerdir. Büyük bir kahraman ya da çok
zor koşullar içinde toplumu çıkış yoluna sokabilmiş olan bir önderin iktidarının kökeninde
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karizmatik otorite bulunur. Çoğu zaman mantıkla araştırılmadan, onun olağanüstü niteliklere
sahip olduğuna inanılır. Yasal-rasyonel otorite, ne geleneklerden, ne de olağanüstü kişisel
niteliklerden kaynaklanır. Bu tür otorite söz konusu olduğunda, iktidarın kaynağını akılla
oluşturulmuş yasalar ve kurallar oluşturur. Kişiler belli kurallara göre iktidara gelir, belirli sınırlar
içinde yetkilerini kullanır ve belirli kurallara göre iktidardan uzaklaşırlar. (Weber, 2012, s. 365)
MaxWeber, 3 tür yönetim tarzını sayarken karizmatik otoriteye ayrı bir önem verir ve onu
“sıra dışı” olarak niteler. Weber karizmatik otoritenin ortaya çıkacağı 6 mecra ve olay saymış
ancak rasyonel sistemlerin karizmatik liderler yaratabileceğini belirtmemiştir. Ona göre karizma
durağan kalamaz, ya gelenekselleşir, yada rasyonelleşir. Kişide karizmatik otoriteyi yaratan
şey, bir topluluğun bir kişinin kahramanca gücüne, kutsallığına veya onun yarattığı düzenin
olağandışılığına olan inancıdır. Weber karizmatik otoriteyi anlatırken Roma İmparatorluğundan
veya Ortaçağ’ın kilise geleneklerinden örnek vererek bu otorite tipinin geçmişte kaldığını
sezdirmek istemekte, artık rasyonel otoritenin hâkim olduğunu vurgulamaktadır(Weber,
2012, s. 364-368). Ancak Weber sonrası geçen zaman karizmatik otoritenin tamamen geçmişte
kalmadığını-kalamayacağını göstermiştir.
Meşruluk, iktidarın elde edilmesi ve elde tutulması açısından önemlidir. Yönetilenlerin
iktidara itaat etmeleri, iktidarın kararlarına uymaları meşruiyet inancına bağlıdır. Meşru iktidar,
zora başvurmadan itaati sağlar; aksi halde itaat için zora başvurmak zorunda kalır. Güç ile
iktidarın arasında meşruluğun oynadığı rol burada karşımıza çıkmaktadır. Zira ister yasal,
geleneksel ya da karizmatik olsun, bir iktidar meşruiyet kaynaklarından birini yitirdiğinde
varlık sebebi ortadan kalkmış olur. Böylece iktidar da yitirilmiş olur. Zira iktidarı bir “etki alanı
ve hegemonya” olarak tanımladığımıza göre meşruluğun yitirilmesi otoritenin ve iktidarın da
yitirilmesi anlamına gelir. Böyle durumlarda eski muktedirin elinde salt güç kalır. Elde kalan
bu güç genellikle fiziksel güçtür. Eski muktedirin sadece güce dayanarak varlığını sürdürmesi
zordur. Bu tür muktedirler kalıcı bir iktidar kuramazlar. İktidarları en fazla yaşamları ile sınırlı
olur. Bu noktada monarşi ile diktatörlüğün farkı da ortaya çıkmaktadır. Mutlak monark da
olsa hükümdarın bir meşruiyeti bulunmaktadır. Monarkların geleneksel tipte bir meşruiyet
kaynağı mevcut olup Tanrıdan, gelenekten vb. bir kaynaktan meşruiyet sağlarlar. Hâlbuki
diktatörlerin bu türden bile bir meşrulukları bulunmamaktadır. Diktatörler siyasal iktidarı gasp
ederler, tamamen fiziksel güçle ve şiddetle iktidarı ellerinde tutarlar. Burada bir iktidar ilişkisi
bulunmaktadır. Ancak meşruluğun olmadığı bu iktidar her zaman tehdit altındadır ve yıkılmaya
mahkûmdur. Tarihsel örneklerde de görüldüğü üzere diktatörlükler ya iktidar sahiplerinin
yaşamı sırasında ya da yaşamlarının sona ermesinin ardından hemen yıkılmaktadır.
Althusser de devletin gücünü yansıtan baskı aygıtlarından ziyade ideolojik aygıtlara
vurgu yapmaktadır. Devletin İdeolojik Aygıtları üzerinde egemenlik kuramayan bir sınıfın
iktidar elde etse de o iktidarı koruyamayacağını belirtir. Çünkü egemenliği üreten baskı
araçlarından çok ideolojik aygıtlardır (Althusser, 1994, s. 70-75).
Anlaşılacağı gibi gücün iktidara dönüşümünde en önemli araç meşruluktur. Meşruluk
ortadan kalktığı anda güç ile iktidar arasındaki bağlantı kopar ve iktidar sahibi sadece şiddete
dayalı bir idare kurmak zorunda kalır.

4.KİTLE ÜZERİNDE İKTİDAR KURMA YOLLARI

226

Weber’in meşruluk tanımları yerinde olsa da günümüzdeki şartları açıklamada yetersiz
kalabilmektedir. Bu bölümde sayılacak olan iktidar kurma yöntemlerinin bir kısmı Weber’in
tipolojisinin alt başlıkları bir kısmı ise onun tipolojisi dışında yeni yöntemler olacaktır. Bu
bölüm aynı zamanda 3. Bölümün tarihsel değil metodolojik olarak ayrıntılı hali olma özelliğini
de taşımaktadır.
Louis Althusser, iktidar kurmaya aracılık eden Devletin İdeolojik aygıtlarını aile, okul, kilise,
mahkemeler, partiler, sivil toplum örgütleri, radyo-televizyon kanalları vb olarak belirtmiştir.
Foucault da benzer şekilde hapishaneleri, ıslahevlerini, okulları hatta insan bedenini bu
araçlar arasında saymıştır.Foucault’un, özellikle Panapticon kavramını (Foucault, Hapishanenin
Doğuşu, 2006, s. 295) ön plana çıkardığını gözönünde bulundurursak, Foucult’nun, Althusser’in
kavramlarıyla, ideolojik aygıtların baskı araçlarının biçim değiştirmiş hali olduğunu söylediğini
iddia edebiliriz. Bu bölümde, bu araçlardan ziyade bu araçları kullanan yöntemler incelenecektir.
Günümüz iktidarları, meşruluklarını yasalardan alırlar. Yasaların yönetimi Babil’in
Hammurabi yasalarına ve Antik Atina’nın Solon yasalarına kadar götürebilir. Neredeyse
her toplum yazılı ve yazısız yasalarla yönetilmiştir. Ancak modern çağlara kadar hiçbir
iktidar kendisini yasalarla sınırlamamıştır. Mülk ve polis devletinden hazine teorisine ve
en sonunda hukuk devletine geçiş bu denli kolay olmamıştır (Yıldız, 2013, s. 213-223). Zira
hukuk devletinden önceki dönemde yasalar yönetilen-tebaa-reaya içindir. İktidar sahibinin
yasalara uyması gerekmez. Bu Platon’da da (Platon, 2011, s. 88), Machiavelli’de de (Machiavelli,
2014, s. 66), Bodin’de (Okandan, 1968, s. 524)görülebilecek bir husustur.İktidarın hukukla
sınırlandırılması için Amerikan Devrimi ve Amerikan Anayasası’nı beklemek gerekmiştir.
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Günümüzde hukuk devleti olarak kabul edilen her ülkede yasalara dayanan iktidarlar
mevcuttur. Ancak devletin iktidarının yanı sıra başka iktidarların olduğu gerçeğinden hareketle
yasal-rasyonel iktidarın dışında pek çok iktidar biçimi aynı anda var olabilmektedir. Bu bölümde
bu iktidar biçimleri tartışılacaktır.
4.1 Salt Güce Dayalı İktidar: Despotizm ve Dikta
En basit, derinliği olmayan, hegemonyadan ziyade şiddete dayanan iktidar biçimidir.
Russell bu tip iktidarın basitliğini açıklamak için onu yalın iktidar kavramı ile tanımlar. Bu bir
nevi kasabın koyun üzerindeki iktidarıdır (Russell, 2014, s. 79-80).
Bu biçimi iktidar kavramı ile tanımlamak tartışmalıdır. Zira salt güce dayanan bir iktidarın
meşruluğu yoktur. Kitleleri sadece güç ile kontrol etmek iktidar kavramının doğasına aykırıdır.
Despotizmin iktidarla olan bağıntısı, bir şeyi yaptırabilmek hususundaki başarısıdır. Ancak
diğer iktidar tiplerinde görüleceği üzere, iktidar altındaki kitlelerin bir şeyi yapma güdüsü kendi
istekleri ile olmaktadır. Yalın iktidarda ise uyma güdüsü silah zoru ile gerçekleşir.
Salt fiziksel güce dayanan iktidarı tanımlayanların başında Thomas Hobbes gelir. Hobbes
devletlerin ya zorla ya da sözleşme ile kurulduğunu belirterek, zorla kurulan devletlerde
insanların yöneticilerden, sözleşme ile kurulanlarda ise birbirlerinden korktuğunu belirtir.
Hobbes aslında burada sözleşmeyle kurulan devletleri açıklarken insanların devlete isteyerek
boyun eğdikleri, zorla kurulan devletlerde ise silah gücüne boyun eğdikleri ayrımını
koymaktadır. Ancak Hobbes kendi döneminin İngiltere’sinin şartlarından ötürü güç kavramına
aşırı bir önem atfetmiş ve bu sebeple her iki türün sonucunu da eşit olarak görmüştür. Toplumun
her ikisine de eşit derecede itaatini öngörür (Hobbes, 2011, s. 155). Buradan yola çıkarak
monarşi ile tiranlık arasında farkı reddeder. (Hobbes, 2011, s. 146). Hobbes bir meşruluk tanımı
yapmadığı için geleneksel otorite ile yalın iktidar arasındaki farkı ortaya koyamamaktadır.
NiccoloMachiavelli de fiziksel güce dayalı iktidarı savunanlardandır. Machiavelli prenslere
öğüt verirken düzenli ve merkezi ordulardan, sadık kentlilerden, kalın surlardan bahsederek
fiziksel güce verdiği önemi gösterir (Machiavelli, 2014, s. 40-43). Machiavelli “devleti münhasıran
kuvvete dayandırmaya çalışmış ve onu… mutlakıyetle yönetilen bir siyasi teşekkül” (Okandan,
1968, s. 514) olarak tarif etmiştir. Hobbes’tan farklı olarak Machiavelli prenslerin halka
kendilerini sevdirmesini, böylece onlara istediklerini yaptırabileceğini (Machiavelli, 2014, s. 6970) belirterek aslında bir iktidar alanına belirli-belirsiz bir vurgu yapsa da onun da asıl dikkati
fiziksel güç üstündedir.
Günümüzde literatürde salt fiziksel güce dayanan iktidarları destekleyen eserlere
rastlanılmamaktadır. Bunda iki etken söz sahibidir. İlk etken 1945’ten sonra demokrasi
teorisinin önem kazanması ve şiddete dayalı iktidarların gözden düşmesidir. İkinci etken ise
geçmiş tecrübelerin fiziksel şiddet temelli iktidarların uzun soluklu olmadığını göstermesidir.
Bu etkenler sebebi ile bu türden bir iktidar ilişkisi 21. yy’de gözden düşmüş konumdadır.
4.2 İnanca Dayalı İktidar
Yapısal-işlevselci yaklaşımı en cesurca kullanan siyaset bilimci GabrielAlmond, çok farklı
niteliklere sahip olan siyasal sistemleri sınıflandırmak için çeşitli kriterler geliştirmek gerektiğini,
karşılaştırılacak olan birimleri aynı yapıda olmasa bile temelde aynı nitelikleri paylaştıklarını
ve aynı işlevleri gördüklerini iddia etmiştir (Kalaycıoğlu, 1984, s. 31-32). Batıkültürünün
hâkim sistemi altında yetişen kişiler, kendi toplumlarında bulunan yasama, yürütme ve yargı
kurumlarına ilkel toplumların bu yapılardan yoksun olduğunu görüp ister istemez şu sonuca
varıyor: İlkel toplumlarda yasa ve kurallar uygulanmaz ve ilkel insan topluluk normlarına kendi
ilkel eğilimleri nedeniyle boyun eğer (Malinkowsky, 1998, s. 17). Bu yanlış düşüncenin aksine
bütün ilkel toplumlarda batı toplumlarıyla aynı işlevi gören bir tüze (yasa) bulunur ve bu
tüzenin çekirdeğini bir dizi tabu oluşturur. İlkel insan diyebileceğimiz ilkel toplum üyelerinin
yaşamlarının dört bir yanı dinsel kurallarla çevrelenmiştir. Yaşamının her anı çeşitli tabu ve
kurallarla doludur. Onlara göre dünyanın her alanı, ona kendi malıymış gibi hükmeden kişisel
varlıklarca yönetilir. Bu yüzden ilkel insanlar, daha ilerlemiş halkların doğa ile doğaüstü arasına
genellikle çizdiği çizgiyi pek anlayamaz (Frazer, 1991, s. 10). Bu sebeple ekonomi dâhil her konu
inançlar çerçevesinde şekillenir. Her ekonomik davranış, ulaşılmak istenen hedefi tehlikeye
düşürebilen beklenmedik doğa olayları ile karşılaşmıştır. Bu tehdidin, grubun büyüsel veya
dinî ayinlerle en azından psikolojik olarak engellenebilmesi, ilkel insanın etrafının tabularla
çevrilmesine neden olmuştur (Kehrer, 2007, s. 82).
Kabile yaşamını aşıp kentleri ve devletleri kuran insanoğlunun Antik Mısır’da tanrı-kral,
Antik Yunan ve Mezopotamya’da rahip-kral, Filistin’deki ilk Yahudi devletlerindeki peygamberkral kombinasyonlarıyla inancın her daim bir iktidar kurma nesnesi olduğu görülebilir.
Asırlarca inançları sebebi ile Avrupa’da ayrımcılığa uğrayan Yahudi toplumunu bir arada
tutan bağ inançları olmuştur. Dolayısı ile kendi cemaatleri içinde birbirleriyle kurdukları iktidar
ilişkisinde en önemli araç yine inançları olmuştur. Nitekim 1948’de kurulan İsrail Devleti’nin
günümüzdeki laisiteden uzak yapısı, geçmişteki bu iktidar ilişkilerinin bir yansımasıdır.
Yahudi cemaatleri içinde en Ortodoks inanca sahip olan NatoreKarta’ya, toplum içindeki
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ağırlıkları sebebi ile çeşitli ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu cemaate mensup olanlar zorunlu askerlik
hizmetinden muaftır. Aynı zamanda bu cemaatin kadınları hem askerlik yapmazlar hem de
zorunlu kamu hizmetlerini yerine getirmezler. İsrail’deki hahamların geniş bir etki ve iktidar
alanı mevcuttur. Bu hahamlar her cumartesi günü dini olmayan okullarda öğrencilere kutsal
metinlerle ilgili dersler vermekte, ruhban sınıfına ait olan biri ile dul birinin evlenmesini
engelleyen binlerce yıllık bir geleneğin yasalaşmasını sağlamakta, bütün evlilik işlemlerini
kontrol altına alarak bir Musevi ile başka bir inançtan ve ya Yahudi olsa bile Musevi olmayan
birinin evlenmesine izin vermemektedirler (Siegel, 2012, s. 128-129). Görülebileceği üzere
bugünkü İsrail toplumunda dini otoritelerin geniş bir hegemonyası bulunmaktadır.
Hristiyan inancının kurumsallaşmasını çok çabuk tamamlayabilmesi ve Ortaçağ’da
ayakta kalabilen tek kurum olarak Papalık’ı yaratabilmesi bu inancın hegemonya aracı olarak
kullanılabilmesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde kilise malvarlığını ve etkisini artırdıkça
Kilisekurumu dini bir yapıdan uzaklaşıp dünyevi bir hale gelip devletleşmiştir. Eskiden bütün
Hristiyanların orak malı sayılan Kilise mülkleri artık sadece ruhbanlara ait olarak görülmüştür.
Giderek güçlenen Hristiyanlık karşısında İmparator Konstantin’in pagan inançlarını terk edip
Hristiyan olması talihli bir tesadüf değil, dinin ihtiyaç duyduğu kudrete sahip olan Roma-Bizans
İmparatorluğu ile uzlaşmasıydı. Artık bir devlet dini olarak Hristiyanlık, toplum üzerinde etkili
bir iktidar aracı olma konumuna sahip olmuştur. “Böylelikle, aslında Roma’ya karşı proleter
bir tehdit olan Hristiyanlık, tam karşıtına, yani toplumsal düzenin payandasına dönüşmüştür”
(Siegel, 2012, s. 140-141). Hristiyan inancının bir iktidar aracı olarak kullanılmasında İncil’den
çeşitli pasajlar kullanılması da bu ilişkiyi kuvvetlendirmiştir. Örneğin Pavlus İncili Koleseliler3:223:24’te yer alan “Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, yalnız insanları
hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın.
Rab’den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar
gibi candan yapın. Rab Mesih’e kulluk ediyorsunuz”(http://incil.info/arama/Koloseliler+3:22-25,
11.04.2015 tarihinde erişildi) bu hususta iyi bir örnektir. Katolik Kilisesi’ne karşı yükselen
Luther’in Protestanlık’ı kısa süre içinde Orta-Kuzey Avrupa ve İngiltere’de Papalık’ın iktidarına
son vermiştir. Ancak Katolik inancının tersini zenginliği kutsayan Protestan inancı 18. yy
kapitalizminin sermayesini meşrulaştırmıştır. Zira yeni iktidar artık toprak sahibi aristokrasi
değil, ticaret erbabı burjuvazidir. Katolik inancı gibi kilisenin değil ama seküler devletin ve
sermayenin iktidarı kutsanmaya başlamıştır.
İslam’ın bir iktidar aracı olarak kullanılması halifelik kurumu ile gerçekleşmeye
başlamıştır. Hz Muhammed döneminde Mekke’nin katmansız toplumu onun ardından hızla
tabakalaşmaya başlamış, halifelik kurumunun saltanata dönüşmesi ile birlikte yönetici elitler
sınıfının toplumsal hiyerarşinin tepesinde konumlanmıştır. Bu dönemde İslam fakihleri hızla
inancı kanunlara dönüştürmüş ve bir İslam hukuku -fıkıh- yaratarak İslam’ın iktidar aracı olarak
halifelerce kullanılmasını sağlamışlardır. Halifeliği saltanatlaştıranEmeviler-Ben-i Ümeyyemonarşi otoritesini desteklemek için tamamen İslam’a özgü fikirleri kullandılar. Kendilerinin
hem Allah’ın hem de O’nun paygamberinin vekili olduklarını söylediler. Emevi Halifesi 2. Velid’in
sözleriyle: “Allah, peygamberinin yolunda onun buyruğunu uygulasınlar, sünneti yerleştirsinler,
onun kurallarına ve haklarına uysunlar, insanları yasak şeylerden uzak tutsunlar, hizmetkârları
arasında hakkaniyet sağlasınlar diye onun halifesini vekil kıldı”(Black, 2010, s. 44).
İslam mezheplerinin birbirinden ayrışması itikadi değil siyasidir, yani iktidar problemidir.
Mezhep ayrılığının temelinde kimin iktidar sahibi olacağı hususu vardır. Halifelik mücadelesini
kaybeden ve peygamberin damadı Ali’yi destekleyen gruplar “sünnetten ayrılarak” kendi
fıkıhlarını kurdular, İmamet kuramını oluşturdular. Çok çeşitli varyasyonları bulunsa da
genel olarak Şii İmamet kuramı 12 İmam’dan sonuncusu İmam Mehdi’nin “gayba kavuşması”
ve o dönene (Black, 2010, s. 75-77) kadar insanların mevcut yönetenlerin zorbalığına ve
adaletsizliğine katlanmaları gerekliliğine dayanır. Günümüzde İran yönetiminde var olan
velayet-i fakih anlayışı, en tepedeki dini otoritenin 12 İmam’ın vekili olarak görev yapmasını
sağlar. En tepedeki bu ayetullah devletin işleyişinin yasaların, alınan kararların, atamaların
şeriata uygunluğunu denetler ve devlet başkanının üstündeki konumuyla İslam’ı bir iktidar
aracı olarak kullanır.
Görülebileceği gibi salt şiddete dayalı iktidarın tersine dine dayalı iktidar kurma,
günümüzde hala çok sıkça başvurulan bir yöntemdir. Laisite ve sekülerizmin yayılmasıyla etkisi
azalsa da bu yolu seçenlerin ve bunların etki alanlarının genişliği reddedilemez.
4.3 Para ve Sermayeye Dayalı İktidar
Paranın kullanımının çok eski tarihlere kadar uzanması ve insanlardaki para kazanma
arzusunun doğumunun da paranın icadıyla tarihlenmesine karşın paranın iktidar kurma aracı
olarak kullanılması o kadar eskiye uzanan bir süreç değildir.
Para, ticareti kolaylaştırmak ve takas ekonomisinin olumsuz yanlarını bertaraf etmek için
icat edilmiş yapay bir değişim aracıdır (Erdem, 2008, s. 3-5). Tarihsel süreç içinde özel mülkiyetin
var olduğu bütün toplumlarda geçim sağlama araç haline dönüşmüş, Akdeniz ticaretini
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yoğun biçimde kullanan Roma İmparatorluğu zamanında da devletin hâkim olduğu her
toprağa yayılmıştır. Ancak hiçbir zaman kapitalist üretim döneminde olduğu biçimde bir güç
olmamıştır. Roma’da kapitalizmin oluşumu hem feodal nitelikli tarım koşulları hem de emek ve
sermaye ilişkisine dayanmayan köle işgücüne bağlı ekonomi sebebiyle gelişememiştir (Holton,
1999, s. 72-73). Gerek Antik Çağ’da, gerek Roma’da gerekse feodal dönemde temel güç toprak
ve köledir. Özellikle Feodal Dönem’de ticaretin dip yapması ile Avrupa’nın çoğu bölgesinde
para kullanımı bile ortadan kalkmıştır. Bu dönemde malikaneler sisteminin yayılmasıyla para
ekonomisinin yerini ayni ekonomi almıştır. Toprak ve tarımsal çıktı her şeydir (Tanilli, 2014, s. 52).
Ekonominin tarıma dayandığı, tarımsal çıktının büyük pazarlara çürümeden ve bozulmadan
götürülecek ulaşım araçlarının bulunmadığı bu dönemde temel iktidar aracı olarak toprağa
sahip olma büyük önem arz etmekteydi. Her lordun malikânesi aslında kendi kendine yeten
kapalı birer ekonomi özelliği taşıdığından, bu ekonominin kendi içindeki temel değişim
aracı tarım çıktısı olmaktaydı. Toprağa sahip olan Lordmalikâne ve şato inşa etmekte, barbar
akınlarından koruduğu serfleri o topraklarda tarım faaliyeti yürütmekte ve lord ile askerlerinin
besin ihtiyacını karşılamakta idi. Görülebileceği gibi bu düzende ekonomi para değil tarımsal
ürün üzerinden dönmektedir. Dolayısı ile ortaçağ boyunca iktidarın kaynağı topraktır.
Merkantilist dönemde Avrupa’da altın birikimi ve sanayi devrimi sonrasında bu birikimin
endüstriye yatırılması sonucu iktidar biçimi değişmiş, toprak bir üretim aracı olarak önemini
yitirmiş, onun yerini sınai mallar ve fabrikalar almıştır. Bu durum elbette iktidar sahiplerinin de
değişimini beraberinde getirmiş, artık aristokratların yerini kentli orta sınıf burjuvazi almıştır.
Fransız Devrimi de bu dönüşümü somutlaştıran bir sembol olarak tarihteki yerini almıştır.
Weber’in ünlü tanımıyla; devlet “meşru şiddet kullanma tekelini kullanan en üst otoritedir.”
Bu tanım Weber’in döneminde, yani bir asır önce doğru olsa da 21.yy’ın küresel şirketlerini
kapsam alanı dışında bıraktığından çok da kullanılabilir değildir. Zira artık bu şirketlerin de birer
egemenlik sahası bulunmaktadır. Sigara’nın kamu sağlığını tehdit etmesinin aleniliğine rağmen
üretiminin sınırlandırılmaması, forma reklamının görünülürlüğünü azaltmamak için gol atan
futbolcunun formasını çıkarmasının dünya genelinde futbol federasyonlarınca yasaklanması,
Türk televizyonlarında yayınlanan kamu spotlarında iş kazalarını işletmelerin değil işçini hatası
gibi gösteren görüntülerle birlikte “İş kazası diye bir şey yoktur!” sloganının seçilmesi, devlet
egemenliğinin üzerinde bir başka egemenliğin ve iktidar ilişkilerinin kurulduğunu gösterir. Her
şeyden öte, bir içecek firmasının yıllık cirosunun pek çok ülkenin GSMH’sından yüksek olması
örneği bile tek başına devlet egemenliğinin ve iktidarının ötesinde yeni iktidar ilişkilerinin
kurulduğunu gösterir.
4.4 Post-Modern Bir İktidar İlişkisi: Dile Dayalı İktidar
Dile ya da söyleme dayalı iktidar kavramı post-modern düşünürlerin üzerinde durduğu bir
olgudur. Ancak dil ve söylem üzerinden iktidar kurmak oldukça soyut bir yöntem olduğundan
sıklıkla gözden kaçırılır ve ihmal edilir.
Foucault’da söylemin ve dilin önemi görülebilir. Ona göre iktidarın en temel dinamiği
hakikat yaratabilme kuvvetidir. Hakikati yöneten, yönetimini kontrol eden ve bizatihi kendisi
bir hakikat üreticisi olarak ortaya çıkan iktidar, söylem üzerinden denetim uygulamaya başlar.
Hakikate ilişkin söylemlerin temel vasfı, iktidarın dayandığı ve ürettiği ilişkiler örüntüsünü
meşrulaştırmak ve bunun bir “gereklilik” olarak anlaşılmasını sağlamaktır. İktidar, yaşamı eskisi
gibi direkt emir-itaat yöntemleriyle değil, oluşturduğu söylemlere tabi kılmak suretiyle yönetir.
Bunun dayanağı olarak da bilgi-hakikat arasındaki bağın iktidarın kurulum çerçevesindeki
etkisini gösterir. Söylemler, doğruluk-yanlışlık kıstası etrafında şekillenmezler; iktidar tarafından
inşa edilmeye çalışılan bilgilerin oluşumu için kullanılır (Baştürk, 2012, s. 66-68). Hakikatin
insanın kendi içinde değil dışarıda olduğu algısı, kişilerin kendilerine ait bir dilin olmadığı ama
dünyanın bir dili olduğuna inanılan çağların mirasıdır. Başka kişiler, bizi bir dile programladıktan
sonra belli inançlara sahip olmamıza neden olabilir (Rorty, 1995, s. 26-27).
İnsanların gerçeklere göre değil algıladıklarına göre hareket ettikleri bir gerçektir. Bu
nedenle gerçeğin sunulduğu form büyük önem arz etmektedir. Yahudilerin toplandığı,
köle olarak kullanılıp ardından soykırıma uğratıldığı Auswich-Birkenau ve Dachau çalışma
ve toplama kamplarının kapısına yazılan “ArbeitMachtFrei” -Çalışmak Özgürleştirir-mottosu
gerçeğin farklı bir formda paketlenip sunulmasından ibarettir.
Namibya’daki Himba Kabilesi üzerinde yapılan bir psikoloji deneyi, dilin ve
kavramsallaştırmanın önemini gözler önüne sermiştir. Beyaz, gri, kırmızı, yeşil, mavi, sarı,
pembe, turuncu, mor ve kahverengiden oluşan, İngilizlerin ve Avrupalıların genel olarak
kullandığı 11 renk kategorisinin yerine 5 renkten oluşan bir renk skalasını kullanan bu
kabile üyelerinin, kendi hafızalarında olmayan bu 5 rengin dışındaki renkler kendilerine
gösterildiğinde ayırt etmede sorunlar yaşadıkları ve özellikle Şekil 1’de yer alan mavi ile yeşil
rengi ayırt etmede zorlandıkları gözlemlenmiştir (Adelson, 2005).Son derece çarpıcı sonuca
sahip olan bu deney göstermektedir ki, kavramsallaştırılamayan ve kelimelere dökülemeyen
gerçekler algılanamamaktadır.
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Resim 1: Himba Kabilesi Üyelerine Gösterilen Renk Skalası

Bu gerçeklik bize şu çıkarımı yapmamız için müsaade etmektedir: özgürlük kelimesini
yok ettiğimizde özgürlük kavramı, emek kelimesi yok edildiğinde emek kavramı hafızalardan
yok edilebilecektir. Özgürlük kavramı olmadan Liberalizm’i, emek kavramı olmadan Marksizmi
tanımlamanın ve bu teorileri oluşturmanın imkânsızlığı ortadadır.
En meşhur distopya romanlarından olan 1984’ün yazarı George Orwell, eserinin
kurgusunda yer alan totaliter partinin İngilizce’yi nasıl dönüştürdüğünden söz eder. Özgür
kelimesi yeni dilde siyasal özgürlük anlamında değil “sokağa çıkmakta ve parka gitmekte
özgür olma” manasında kullanılabilmektedir. Özgürlük kelimesi kalsa da siyasal manada
özgürlük manası hafızalardan yok edilmiştir. “Sapkın anlamlar taşıyan onur adalet, ahlak,
enternasyonalizm, demokrasi bilim, din gibi sayısız sözcük yok olup gitmiş, yerlerine birkaç
kelimeyi kapsayan sözcükler gelmişti. Örneğin özgürlük ve eşitlik çevresine kümelenen
kelimeler suçdüşün kelimesi ile ifade edilir hale getirilmişti” (Orwell, 2013, s. 336-342).
Kelimelere pejoratif manalar yükleyerek nötr ya da pozitif manalı kelimeler negatif manaya
çevrilebilir hale getirilmiştir. 1984 her ne kadar kurgusal bir roman olsa da yarattığı dünyanın
gerçekliği ve gerçekleşebilirliği dehşete düşürücüdür.

5.SONUÇ

Bu çalışmanın başında da belirtildiği gibi çalışmanın amacı güç ve iktidar kavramlarının
ayrımını yapmak, gücün iktidara dönüşümüne ilişkin süreci açıklamak ve iktidar kurma
biçimlerini anlatmaktır. Dikkatlerden kaçmayacaktır ki çalışmada güçten ziyade iktidar
kavramının üzerinde durulmuştur. Zira güç, iktidara göre daha somuttur, gözle görülebilirdir,
basittir. İktidar ise soyut, görülemeyen ancak hissedilebilinen ve kompleks olandır. Bu nedenle
iktidar kavramı üzerine eğilmeye daha çok ihtiyaç hissedilmiştir.
Çalışmadan çıkarılan sonuçlardan birisi meşruluk olmadan iktidarın, iktidar olmadan da
gücün anlamsız kalacağıdır. Bu nedenle her iktidar kendisine bir meşruiyet kaynağı bulma
ihtiyacı hisseder. Günümüzde zamanın ruhuna uygun düşen meşruiyetin temelleri yasalrasyonel otorite olduğundan en baskıcı rejimler dahi göstermelik de olsa bir parlamento kurma
çabasını gütmektedirler.
Çalışmanın ikinci sonucu ise tarihsel süreç içinde iktidar kurma yollarının değişmesine
rağmen hiçbir yöntemin tamamen kaybolmadığıdır. Dine dayalı bir iktidar zihinlerde Ortaçağ’ı
uyandırırken günümüz İsrail’i ve İran’ı ya da BancoDiVaticano’nun dünyanın en zengin
bankalarından birisi olması buna zıt bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile ağırlığı
azalıp artsa da ve ya çağa göre görünülür veya gizli kalsa da iktidar kurma yöntemleri tamamen
ortadan kalkmamaktadır.
Çalışmada özellikle dikkat çeken yer, dil ile iktidar kurmanın işlendiği bölüm olmuştur.
Zira diğerleri arasında en soyut olup insanın günlük yaşamının en çok içinde olan ve en az
fark ettiği iktidar ilişkisi dil üzerinden kurulmaktadır. Zaman içinde değişen kelimeler, anlamı
farklılaşanlar, pozitif ya da negatif şekilde dönüşen kavramlar toplumsal yaşantının bir sonucu
olduğu kadar bilinçli bir hareketin ürünü de olabilmektedirler.
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ANKARA-AKSARAY İKİLEMİNDE ŞEREFLİKOÇHİSAR: HANGİSİNE
BAĞLANMALI?
Osman Okumuş1
Zeynep Çelik Okumuş2

ÖZET

Şehirlerin dengeli gelişmesi hem bölge hem de ülke kalkınması için önemli bir durumdur.
Bunun için de doğru planlama ve doğru zamanlama gerekmektedir. Doğru bir planın doğru bir
zamanda uygulanması hem şehir açısından (iş olanaklarının artması, şehrin ekonomik, kültürel,
sosyal yönden gelişmesi vs.) hem de bölge ve ülke açısından büyük önem arz etmektedir. Bu
bakımdan araştırmanın amacı şuan Ankara’nın bir ilçesi olan Şereflikoçhisar’ın gelecekteki
durumu hakkında durum değerlendirmesi yapmaktır. Araştırmada verilerin toplanmasında
nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 77 kişiden
veri toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Sonuç olarak,
katılımcıların yarıdan fazlasının Şereflikoçhisar’ın Ankara’ya uzak olması, yeterli hizmetlerin
gelmemesi gibi nedenlerden dolayı Aksaray’a bağlanması yönünde görüş bildirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şereflikoçhisar, bağlılık algısı.

1.GİRİŞ

Günümüzde şehrin anlamı, tanımı yapan kişiye, gruba veya kuruma göre değişmekle
birlikte (Üstündağ, 2005: 150), Türk Dil Kurumu tarafından “Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi,
hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim
alanı, kent, site” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2011: 2211). Bu kapsamda ülkede pek çok şehir
bulunmakla birlikte her birinin gelişmişlik düzeyleri, faaliyet alanları vs. farklılık göstermektedir.
Şehirlerin gelişmesinde bulundukları konum, yeraltı ve yerüstü kaynakları, beşeri faktörler,
iklim vs. etkilidir. Şereflikoçhisar, Tuz Gölü’nün doğu yanında, E-90 karayolu üzerinde, birçok
ilin yol güzergâhı üzerinde stratejik konumda olan bir ilçedir. Gerek arazi yapısı ve iklim
koşulları gerekse de önemli ve büyük şehirlere yakınlığı bakımından gelişime açık bir yapısı
bulunmaktadır.
Kayıtlar incelendiği zaman Şereflikoçhisar’ın 27 Mayıs 1933 yılında 2411 sayılı kanunla
Ankara’ya bağlandığı görülmektedir (Yücel ve Yücel, 1996: 32). Ankara’ya yaklaşık olarak 150 km
mesafededir (Görgülü, 2009: 27). Gerek Ankara’ya bağlı olduğu yıllarda gerekse de günümüz
şartlarında Ankara’ya uzak sayılabilecek bir konumdadır.
İlçenin nüfus özelliklerine bakıldığı zaman 1935 ile 1975 yılları arasında nüfus, 37.222’den
82.207’ye kadar artmış 1975’ten günümüze kadar ise 1985 yılı (87.893) dışında sürekli azalan
bir grafik çizmiştir (Altuğ, 2010: 16). 2014 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de
Şereflikoçhisar’ın nüfusu 33.946’dır (TUİK, 2014). İlçede nüfusta yaşanan bu denli düşüş genel
anlamda; 1989 yılında Aksaray’ın il olmasından kaynaklı Şereflikoçhisar’da yaşanan idari
kopmalar ve 2005 yılında yaşanan tuzlaların özelleştirilmesi olarak açıklanmaktadır (Altuğ,
2010: 20).
Kalkınma Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ve 2014-2023 yıllarını kapsayan Bölgesel
Kalkınma Ulusal Stratejisi’nde (2014), “Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika” adlı
bölümde birinci maddesinde ülke kalkınmasının; bölge ve şehir kalkınmasından temel
aldığının ve bölgelerin rekabet gücünün arttırılmasının ve aralarındaki gelişmişlik farklılıklarının
en aza indirilmesi gerektiğinin bir politika olarak benimsendiğini görmekteyiz. Hedeflere
bakıldığı zaman Şereflikoçhisar’ın gelecekte alacağı konum hem şehir olarak hem de ülke
ve bölge kalkınmasına sağlayacağı katkı bakımından değerlendirilmesi gereken bir durum
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, bir şehrin gelişmesi demek o şehirde yer alan bütün
teşkilatların büyümesine ve ihtisaslaşmasına vesile olacağı gibi ekonomik, sosyal ve kültürel
vb. alanlarda önemli gelişmeleri de beraberinde getirecektir (Kıray, 1965: 11). Türkiye’de, hızlı
bir biçimde kentleşme ve sanayileşme görülmekle birlikte bu kentleşme ve sanayileşmenin
yetersiz veya düzensiz gerçekleştiği görülmektedir. Yani ülkenin bütününe yayılan bir gelişme
görülememektedir (Komite, 1965: 10). Bu bakımdan şehirlerin doğru tarzda meydana
getirilmesinin hem insani ilişkilerin hem de şehirlerin kendini geliştirebilmesi bakımından
katkısı büyüktür (Reuter, 1943: 151).
1.1 Amaç ve Önem
Araştırmanın amacı şuan Ankara’nın bir ilçesi olan Şereflikoçhisar’ın gelecekteki durumu
hakkında durum değerlendirmesi yapmaktır. Çalışma Şereflikoçhisar’ın geleceği konusunda
yapılacak çalışmalarda yetkililere önemli veri kaynağı sağlayacaktır.
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2.YÖNTEM

2.1 Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, geleneksel yolla
ifade edilmesi zor olan olay ve olguları derinlemesine inceleme olanağı sunan bir yaklaşımdır
(Büyüköztürk vd. 2012: 234). Nitel araştırmalarda, belirli bir ortamla veya durumla ilgili
sosyal gerçeklik ve insan davranışlarının arkasında yatan nedenler, doğal oluşumu içinde
araştırılır (Gürbüz ve Şahin, 2014: 99). Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme
formu hazırlanarak Şereflikoçhisar’da yaşayan halktan 20, Şereflikoçhisar’da görevli öğretim
elemanlarından 12, Şereflikoçhisar’da ticari faaliyet yürüten esnaftan 20 ve Şereflikoçhisar’da
üniversite eğitimi gören öğrencilerden 25 olmak üzere 77 kişiyle görüşme yapılmıştır. Görüşme
formunda Şereflikoçhisar’ın nereye bağlanması ve bu görüşlerinin nedenleri sorulmuştur. Elde
edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Betimsel analizde temel amaç, elde
edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008: 224). Veriler toplanıp anlaşılır bir biçimde sunulmaya çalışılmıştır.
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2.2 Katılımcıların Bazı Demografik Özellikleri
Araştırmaya öğretim elemanı, esnaf, halk ve öğrenci olmak üzere 77 kişi katılmış olup
katılımcıların 40’ı erkek, 37’si kadındır. Erkeklerin en çok katılım gösterdikleri grup esnaflar en az
katılım gösterdikleri grup ise öğrencilerdir. Kadınların en çok katılım gösterdiği grup öğrenciler
en az katılım gösterdikleri grup ise öğretim elemanlarıdır.
Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyetleri
Cinsiyet

Erkek

Kadın

Öğretim Elemanı

8

4

Esnaf

13

7

Halk

12

8

Öğrenci

7

18

Toplam
40
37
Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı evlidir. Katılımcılar içerisinde öğrencilerin %92’si
bekârdır. Oranın bu denli yüksek olmasının nedeni, öğrenci olmalarından ve genelinin 18-20
yaş aralığında bulunmasındandır.
Tablo 2: Katılımcıların Medeni Durumları
Medeni Durum

Evli

Öğretim Elemanı

9

Bekâr
3

Esnaf

14

6

Halk

14

6

Öğrenci

2

23

Toplam
39
38
Araştırma kapsamında 18-30 yaş arasında 44, 31-50 yaş arasında 25, 51-65 yaş arasında
8 kişiyle görüşülmüştür. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin önemli bir bölümü 18-30 yaş
aralığında; esnaf ve halkın ise önemli bir bölümü 31-50 yaş arasındadır.
Tablo 3: Katılımcıların Yaş Aralıkları
Yaş

18-30

31-50

51-65

Öğretim Elemanı

8

4

0

Esnaf

6

12

2

Halk

6

8

6

Öğrenci

24

1

0

Toplam

44

25

8
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3.BULGULAR VE YORUMLAR

3.1 Şereflikoçhisar’da Görevli Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Tablo 4: Öğretim Elemanlarının Şereflikoçhisar Hakkındaki Tercihleri
Tercihler

f

Ankara

0

%
0

Aksaray

8

66,7

Alternatif Düşünce

4

33,3

Şereflikoçhisar’da görevli akademisyenlerin önemli bir bölümü Şereflikoçhisar’ın Aksaray’a
bağlanması konusunda görüş bildirmiştir. Öğretim elemanlarına göre Şereflikoçhisar’ın
Aksaray’a bağlanmasının nedenleri arasında ilçenin merkeze uzaklığı açısından Şereflikoçhisar’a
hizmet gelmemesi, Ankara’ya bağlı olmasından dolayı yatırımcıların daha cazip vergi olanakları
olan Aksaray’ı tercih etmesi bununda sosyal ve ekonomik sorunlara neden olması, Büyükşehir
yasasından kaynaklı sorunlar ve mesafe açısından Aksaray’a yakın olması gelmektedir. Konu
hakkında 1 numaralı katılımcının görüşleri şu şekildedir: “Ankara’ya uzak olduğundan merkezi ve
yerel yönetim yönünden Koçhisar’a bakmıyorlar. Aksaray’a bağlanması daha doğru olurdu. Fakat
gördüğüm kadarıyla Koçhisarlılarda bu bilinç eksik. Azıcık zenginleşen yatırım yapmak isteyen
dışarı gidiyor. Buranın gelişmesi için kesinlikle turizme yönelmesi gerekir. Koçhisar gelişmediği
sürece buraya öğrenci de gelmez. Türkiye’de birçok üniversite var ve sosyal ve kültürel imkânları
daha iyi.” Yine 4 numaralı katılımcı, “Şereflikoçhisar’ın Aksaray’a bağlı olması halinde daha
çok gelişeceğine inanıyorum. Ankara’ya uzak olmasından dolayı yeterli hizmet gelmiyor.
Böyle düşünüldüğünde Aksaray’a yakın da. Ankara’ya bağlı olması hizmetlerin aksamasına
neden oluyor, nerden baksak arada 150 km var.”, 5 numaralı katılımcı, “Aksaray’a bağlı olsaydı
Şereflikoçhisar, şu anki durumundan daha iyi bir durumda olurdu. Ankara’ya hem uzak hem de
yeterli hizmet gelmiyor. Üniversitenin önüne daha çevre düzenlemesi yapılmış değil. Aksaray’da
olsaydı hizmet daha kolay gelirdi. Büyükşehir yasasıyla da belediye fonksiyonunu yitirdi. Hizmet
sağlayacak durumu kalmadı.” şeklinde görüş bildirmiştir.
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının hiçbiri Şereflikoçhisar’ın Ankara’da bağlı
kalmasını destekleyecek bir açıklamada bulunmazken, 4 öğretim elemanı alternatif görüş
bildirmiştir. Bu görüşler arasında ortak nokta Ankara’ya bağlı olmasının veya Aksaray’a
bağlanmasının Şereflikoçhisar’a herhangi bir fayda sağlamayacağı üzerinedir. 1 katılımcı
mesafenin azlığından dolayı Kırşehir’e bağlanmasını, 1 katılımcı da Şereflikoçhisar’ın herhangi
bir şehirle anılmasının gerekli olmadığını ve kendi kendisini yönetmesinin gereği hakkında görüş
bildirmiştir. Konu hakkında 2 numaralı katılımcının görüşleri şu şekildedir: “Şereflikoçhisar’ın
Ankara’ya bağlı olması mesafe açısından sıkıntılı bir durum. Ankara’ya bağlı kalacaksa ulaşım
sıkıntısının hızlı tren vs. gibi projelerle çözülmesi gerekmektedir. Şereflikoçhisar’ın en büyük
sorunu lobisinin olmamasıdır. Yerel yönetimlerde kent olan her yerde bir yere bağlı kalmak ya
da bir yerle adının anılmasının gereği yoktur. Şereflikoçhisar’ın kendi kendini yönetmesi daha
doğru olur.” 7 numaralı katılımcı ise “İkisine de bağlanmamalıdır. Ankara’ya bağlı olması zaten
saçmalık, Aksaray’a da daha önce bağlanmamış. Bence Kırşehir’e bağlanmalıdır, en azından
mesafe yakın.” şeklinde görüş bildirmiştir.
Tablo 5: Öğretim Elemanlarının Tercihlerinin Nedenleri
Tercihler
Aksaray
Ankara’ya uzak olması
Yeterli hizmetin gelmemesi
Büyükşehir Yasası
Aksaray’a bağlı olursa daha çok gelişeceğine duyulan inanç
Aksaray’a daha yakın olması
Alternatif Görüşler
Kırşehir
Mesafenin yakın olması
Her İkisine de Bağlanmaması
Her ikisine de bağlanmasının herhangi bir fayda vermeyeceği
Kendi kendini yönetmesi
234

f
7
7
2
2
1

1
2
1
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3.2 Şereflikoçhisar’da Ticari Faaliyet Yürüten Esnafların Görüşleri
Tablo 6: Esnafın Şereflikoçhisar Hakkındaki Tercihleri
Tercihler

f

%

Ankara

10

50

Aksaray

10

50

Alternatif Düşünce

0

0

ANKARA-AKSARAY
İKİLEMİNDE
ŞEREFLİKOÇHİSAR:
HANGİSİNE BAĞLANMALI?

Araştırmaya katılan esnaflar Ankara-Aksaray ikileminde he iki ile bağlanması konusunda
eşit görüş bildirmişlerdir. Şereflikoçhisar’ın Aksaray’a bağlı olması gerektiğini belirten esnafların
nedenleri arasında mesafenin yakınlığı, vergi ve sigorta oranlarının düşük olması, Ankara’ya
bağlı olmasının şehre herhangi bir katkı sağlamaması, daha hızlı gelişeceğine duyulan inanç
gelmektedir. Konu hakkında 24 numaralı katılımcı, “Ankara’ya bağlandı hiçbir fayda elde
edilemedi. Aksaray daha yakın vergi avantajı Aksaray’da var, kalkınma amaçlı yani.”, 25 numaralı
katılımcı, “Ankara’ya bağlandı hiçbir şey olmadı. Aksaray’a bağlansın en azından hiç olmazsa daha
yakın.”, 27 numaralı katılımcı, “Koçhisar, Aksaray’a bağlanırsa daha çabuk gelişir. Aksaray’a yakın
bu bizi daha da geliştirir. Şuanda Ankara’ya bağlı da ne oldu? Ne faydasını gördük. Eğer Aksaray’a
bağlı olsaydık işlerimiz için vilayet merkezine yarım saatte giderdik, mesafe yakın.”, 29 numaralı
katılımcı ise “Mesafe olarak yarı yarıya Ankara’ya 2 saatte bir iş için gidiliyor. Hakkımı bile helal
etmiyorum.”, 32 numaralı katılımcı, “Bir araban olsa 80 km gitmek mi daha mantıklı yoksa 150
km gitmek mi, bir de aradığını bulabilecek misin acaba? Denecek çok söz yok, vaktinde bir hata
yapılmış. Şu anda Aksaray’a bağlanması bizim için daha iyi olur. Her şeye Ankara’ya koşturmayız.”
şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Şereflikoçhisar’ın Ankara’da bağlı kalması gerektiğini belirten esnaflar ise görüşlerinin
nedenleri arasında Ankara’nın büyükşehir olması, şehrin bürokrasi ve siyasete yakın olması,
artık Ankara’ya alışılması ve düzenin bozulmaması gerekliliği, Ankara’nın sosyal imkânlarının
fazla olması gelmektedir. Konu hakkında 13 numaralı katılımcı, “Ankara’ya bağlı kalması
gerektiğini düşünüyorum. Önceden Aksaray il olduğunda bağlansaydık Aksaray’ın faydalandığı
devlet yardımından faydalanırdık. Artık değiştiği için bence Aksaray’a bağlanmanın bir anlamı
yok.”, 17 numaralı katılımcı, “Bence Ankara. Bürokrasi, siyasi en yakın orada olduğu için Ankara’da
bağlı kalması uygundur. Tek sıkıntı yeterli hizmetin verilememesi ve Şereflikoçhisar’ın ortak hareket
etmiyor olmasıdır.”, 19 numaralı katılımcı “Sürekli gidip geldiğimiz için alıştık bari artık yerinden
oynatılmasın Ankara’ya bağlı kalmaya devam etsin.” ve 21 numaralı katılımcı, “Başkent olduğu için
Ankara’ya bağlı kalmaya devam etmeli. Eskiden beri Koçhisar’da bir düzen oturdu artık, gelin bu
düzeni bozun deseniz istemeyiz. Hem Ankara’nın sosyal imkânları daha fazla her şey var. Yani bana
sorarsanız başkentten ayrılmayalım. Düzeni bozmayalım derim.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Araştırmaya katılan esnaftan Şereflikoçhisar’ın Ankara’da bağlı kalmaya devam etmesi ve
Aksaray’a bağlanması dışında herhangi bir alternatif düşünce gelmemiştir.
Tablo 7: Esnafın Tercihlerinin Nedenleri
Tercihler
Aksaray
Aksaray’a daha yakın olması
Aksaray’a bağlı olursa daha çok gelişeceğine duyulan inanç

5
4

Ankara’ya bağlanmasından kaynaklı herhangi bir fayda elde edilememesi
İşletmelerin vergi sorunu

3
2

Ankara’ya uzak olması

2

Yeterli hizmetin gelmemesi

1

Büyükşehir Yasası
Ankara
Ankara’nın başkent olması
Aksaray’a bağlı olmakta geç kalındığı ve artık fayda vermeyeceği

1

Ankara’nın büyükşehir olması
Eskiden beri süregelen düzenin bozulmaması
Ankara’nın sosyal imkânlarının fazla olması
Ankara’nın siyasete yakın olması

2
2
2
1

3.3 Şereflikoçhisar’da Yaşayan Halkın Görüşleri

f

3
2
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Tablo 8: Halkın Şereflikoçhisar Hakkındaki Tercihleri
Tercihler

f

%

Ankara

7

35

Aksaray

13

65

Alternatif Düşünce

0

0

Araştırmaya Şereflikoçhisar’da yaşayan halktan katılanların yarısından fazlası
Şereflikoçhisar’ın Aksaray’a bağlanması gerektiği hakkında görüş bildirmişlerdir. Araştırmaya
katılan halk Aksaray’ın Ankara’ya göre şehre daha yakın olması ve gelişme imkânlarının
daha hızlı olması, vergi oranlarının daha düşük olması, Aksaray’a bağlanması durumunda
en büyük ilçe olacağı dolayısıyla en büyük paya sahip olunacağı ve Aksaray’a bağlı olmanın
Şereflikoçhisar’ın önünü açacağı gibi nedenlerden dolayı Aksaray’a bağlanmanın daha uygun
olacağını belirtmişlerdir. Konu hakkında 34 numaralı katılımcı, “Ankara’dan yardım alamıyoruz.
Aksaray gelişmekte, kalkınmakta öncelikli ve Aksaray’ın vergisi Ankara’dan daha ucuz.”, 39
numaralı katılımcı, “Ankara’nın en küçük, fakat Aksaray’ın en büyük ilçesi olabilir.”, 40 numaralı
katılımcı ise “Aksaray’a bağlanması daha iyi olur. Bu Koçhisar’ı daha ileri taşır, bakkallar, dükkânlar
vs. daha az vergi öder. Herkes daha çok kazanır, daha çok mutlu olur. Aksaray, Koçhisar’ı geliştirir.
Km yönünden de Aksaray, Ankara’ya göre daha avantajlı.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Şereflikoçhisar’ın Ankara’da bağlı kalması gerektiğini savunan halk ise Ankara’nın
başkent ve büyükşehir olması, Ankara’nın sosyal ve ekonomik imkânlarının Aksaray’dan çok
üstün olması gibi nedenleri belirtmiştir. Konu hakkında 41 numaralı katılımcı, “Şereflikoçhisar
küçük ve fazla gelişmemiş bir yer olmasından dolayı Ankara bütçesi bu konularda daha iyi
durumdadır.” ve 42 numaralı katılımcı, “Aksaray’ın halkı Şereflikoçhisar’ı, Şereflikoçhisar’ın
halkı da Aksaraylıları sevmez. Bu yüzden Ankara’ya bağlı kalsın, sıkıntı çıkmasın.”, 51 numaralı
katılımcı ise “Aksaray halkı Şereflikoçhisarlıları sevmiyor ki doğrusunu isterseniz biz de Aksaraylıları
sevmiyoruz. Nasıl bir arada olacağız, hiç zannetmiyorum. Ankara, büyükşehir, ekonomik alanda
çok geniş imkânları var, doğru politikalar yürütülse zaten sıkıntı olmaz. Aksaray’dansa Ankara iyi.”
şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Tablo 9: Halkın Tercihlerinin Nedenleri
Tercihler

f

Aksaray
Aksaray’a bağlı olursa daha çok gelişeceğine duyulan inanç

6

Aksaray’a daha yakın olması

4

Aksaray’ın hızla gelişmesi

4

Ankara’ya uzak olması

2

Ankara’ya bağlanmasından kaynaklı herhangi bir fayda elde edilememesi

2

Yeterli hizmetin gelmemesi

2

Büyükşehir Yasası

1

İşletmelerin vergi sorunu

1

Ankara
Ankara’nın ekonomik imkânlarının fazla olması

3

Aksaray halkıyla Şereflikoçhisar halkının birbirini sevmemesi ve uyum
sağlayamaması

3

Ankara’nın büyükşehir olması

2

Ankara’nın sosyal imkânlarının fazla olması

2

Ankara’nın başkent olması

1

Eskiden beri süregelen düzenin bozulmaması

1

3.4 Şereflikoçhisar’da Üniversite Eğitimi Gören Öğrencilerin Görüşleri
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Tablo 10: Üniversite Öğrencilerinin Şereflikoçhisar Hakkındaki Tercihleri
Tercihler

f

%

Ankara

11

44

Aksaray

8

32

Alternatif Düşünce

6

24

ANKARA-AKSARAY
İKİLEMİNDE
ŞEREFLİKOÇHİSAR:
HANGİSİNE BAĞLANMALI?

Şereflikoçhisar’da üniversite eğitimi gören öğrencilerin yarıya yakını Şereflikoçhisar’ın
Ankara’da bağlı kalması doğrultusunda görüş bildirmişlerdir. Görüşlerin nedenlerine bakılacak
olursa Ankara’nın hem başkent hem de büyükşehir olması, Ankara’ya bağlı kalınması
durumunda sosyal ve ekonomik imkânlardan daha fazla yararlanılacağına ilişkin inanç ve
Ankara’ya bağlı kalınmasının şehre kültürel açıdan sağlayacağı katkı göze çarpmaktadır. Konu
hakkında 53 numaralı katılımcı, “Başkentin ilçesi olduğu zaman gelişmesinin daha uygun olarak
düşünüyorum. Sonuçta başkentin ilçesi.”, 57 numaralı katılımcı, “Çünkü buranın insanlarının
beyin yapılarının düşünsel zekâlarının daha da üst seviyeye çıkması için bağlanma olabilitesi
yüksek bir ilçedir. Ayrıca buranın sosyal ve ekonomik açılardan gelişmesi için böyle adıma
ihtiyaç vardır.”, 77 numaralı katılımcı ise “Ankara’ya bağlı kalmalı büyükşehir olduğu için. Oradaki
faydalardan daha çok yararlanmalıdır. Unutulmuş bir ilçe olmaktansa büyükşehirde bağlı kalması
daha mantıklı.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Öğrencilerden Şereflikoçhisar’ın Aksaray’a bağlı olmasını düşünenler ise Ankara’nın şehre
uzak olmasını ve şehrin hizmetlerden yeterince yararlanamaması ve Aksaray’a bağlı olmakla
daha çabuk gelişeceği görüşlerini belirtmişlerdir. Konu hakkında 54 numaralı katılımcı, “Ankara
uzak olduğundan gereken önemin verilmediğini düşünüyorum. O yüzden Aksaray diyorum.”, 70
numaralı katılımcı, “Örnek üzerinden verirsem. Şereflikoçhisar Ankara’nın tırnağıysa Aksaray’ın
kolu olur.”, ve 73 numaralı katılımcı ise “Çünkü daha yakın. Buradaki insanlar Ankara’ya gitmek
yerine Aksaray’a gidebilirler.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Alternatif görüş belirten öğrencilere bakıldığı zaman 5 katılımcı Şereflikoçhisar’ın
gelişmeye müsait bir yapısının olması ve her iki ile de bağlı olmanın Şereflikoçhisar’a herhangi
bir fayda sağlamayacağını belirterek Şereflikoçhisar’ın il olmasını, 1 katılımcıysa halkta
gelişme isteği olmamasından kaynaklı olarak Ankara veya Aksaray’a bağlı olmasının hiç fark
etmeyeceğini bildirmiştir. Konu hakkında 56 numaralı katılımcı, “İkisine de bağlansa farketmez.
Halkının ilerleme düşüncesi olmadığı için Ankara-Aksaray ayrımı yapamıyorum.” ve 60 numaralı
katılımcı ise “Bence ne Ankara ne Aksaray’a bağlı olsun. İkisine de bağlı olmak hiçbir fayda
vermeyecek.” şeklinde görüş bildirmiştir.
Tablo 11: Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerinin Nedenleri
Tercihler
Aksaray

f

Aksaray’a daha yakın olması

5

Aksaray’a bağlı olursa daha çok gelişeceğine duyulan inanç

3

Ankara’ya uzak olması

2

Yeterli hizmetin gelmemesi
Ankara
Ankara’nın büyükşehir olması
Ankara’nın başkent olması
Ankara’nın sosyal imkânlarının fazla olması

2

Aksaray’ın fazla gelişmemiş olması

4

Ankara’nın ekonomik imkânlarının fazla olması

3

Ankara’nın kültürel açıdan katkı sağlaması

1

6
5
5

Alternatif Görüş
Şereflikoçhisar İl Olsun
Gelişmeye müsait bir yapısının olması
Ankara veya Ankara’ya bağlı olmasının herhangi bir fayda vermeyeceği
Her İkisine de Bağlanabilir

3
3

Halkta gelişme isteği yok

1
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Tablo 12: Araştırmaya Katılan Tüm Grupların Şereflikoçhisar Hakkındaki Tercihleri
Tercihler

f

%

Aksaray

39

50,65

Aksaray

28

36,36

Alternatif Düşünce

10

12,99

Araştırmaya katılanların yarısından fazlası Şereflikoçhisar’ın Aksaray’a katılması
doğrultusunda karar bildirmiştir. Öğretim elemanları ve halkın tercihinin Şereflikoçhisar’ın
Aksaray’a katılması, öğrencilerin tercihininse Şereflikoçhisar’ın Ankara’ya bağlı kalmaya devam
etmesi şeklinde olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan esnaflar ise yarı yarıya görüş
bildirmişlerdir. Görüşlerin genel anlamda nedenlerine bakılacak olunursa aşağıdaki tablo
karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 13: Araştırmaya Katılan Tüm Grupların Tercihlerinin Nedenleri
Tercihler

f

Aksaray
Aksaray’a daha yakın olması
Aksaray’a bağlı olursa daha çok gelişeceğine duyulan inanç
Ankara’ya uzak olması
Yeterli hizmetin gelmemesi

15
15
13
12

Ankara’ya bağlanmasından kaynaklı herhangi bir fayda elde edilememesi

5

Aksaray’ın hızla gelişmesi
Büyükşehir Yasası
İşletmelerin vergi sorunları
Ankara
Ankara’nın büyükşehir olması
Ankara’nın başkent olması
Ankara’nın sosyal imkânlarının fazla olması

4
4
3
10
9
9

Ankara’nın ekonomik imkânlarının fazla olması

6

Aksaray’ın fazla gelişmemiş olması
Eskiden beri süregelen düzenin bozulmaması
Aksaray halkıyla Şereflikoçhisar halkının birbirini sevmemesi ve uyum
sağlayamaması
Aksaray’a bağlı olmakta geç kalındığı ve artık fayda vermeyeceği
Ankara’nın kültürel açıdan katkı sağlaması

4
3

Ankara’nın siyasete yakın olması

1

Alternatif Görüş
Şereflikoçhisar İl Olsun
Gelişmeye müsait bir yapısının olması
Ankara veya Ankara’ya bağlı olmasının herhangi bir fayda vermeyeceği
Kendi kendini yönetmesi
Her İkisine de Bağlanmaması
Her ikisine de bağlanmasının herhangi bir fayda vermeyeceği
Her İkisine de Bağlanabilir
Halkta gelişme isteği yok

3
2
1

3
3
1
2
1

Kırşehir’e Bağlanması
Mesafenin yakın olması

1

Tablo incelendiğinde Şereflikoçhisar’ın Aksaray’a bağlanması doğrultusunda görüş
bildirenlerin en çok ifade ettikleri nedenler şehrin Aksaray’a daha yakın olması, Aksaray’a
bağlı olduğunda daha çok gelişeceğine duyulan inanç, şehrin Ankara’ya uzak olması ve bu
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yüzden şehre yeterli hizmetin gelmemesidir. Öğretim elemanları en çok şehrin Ankara’ya
uzak olması ve şehre yeterli hizmetin gelmemesi; esnaf, şehrin Aksaray’a daha yakın olması,
Aksaray’a bağlanması halinde daha çok gelişeceğine duyulan inanç ve Ankara’ya bağlı
olmasından kaynaklı herhangi bir fayda elde edememesi; halk, Aksaray’a bağlı olunursa daha
hızlı gelişileceği, Aksaray’ın daha yakın olması ve daha hızlı gelişmesi; öğrenciler ise Aksaray’ın
daha yakın olması ve Aksaray’a bağlı olunursa Şereflikoçhisar’ın daha çok gelişeceği görüşlerini
bildirmişlerdir.
Genel olarak Şereflikoçhisar’ın Ankara’da bağlı kalmaya devam etmesi yönünde karar
bildirenlerin en çok ifade ettikleri nedenler Ankara’nın büyükşehir ve başkent olması, sosyal
ve ekonomik imkânlarının fazla olmasıdır. Öğretim elemanları Ankara’da bağlı kalmaya devam
etmesi konusunda görüş bildirmezken; esnaf, Ankara’nın başkent ve büyükşehir olması,
Aksaray’a bağlanmakta geç kalındığı ve eskiden beri süregelen düzenin bozulmaması; halk,
Aksaray halkıyla Şereflikoçhisar halkının birbirini sevmemesi ve uyum sağlayamaması ve
Ankara’nın ekonomik imkânlarının fazla olması; öğrenciler ise Ankara’nın büyükşehir ve
başkent olması, Aksaray’ın fazla gelişmemiş olması buna karşın Ankara’nın sosyal ve ekonomik
imkânlarının gelişmiş olması görüşlerini bildirmişlerdir.
Alternatif düşünce bildirenlerin en çok ifade ettikleri düşünce, Şereflikoçhisar’ın gelişmeye
müsait bir yapısının olması ve Ankara veya Aksaray’a bağlı olmasından kaynaklı herhangi bir
fayda sağlamayacağı düşüncesinden hareketle Şereflikoçhisar’ın il olmasıdır. Bunun dışında
her ikisinde de bağlanmaması, her ikisinde bağlanabileceği ve Kırşehir’e de bağlanabileceği
görüşlerini belirtenler olmuştur.
Sonuç olarak, Ankara’ya bağlı olmaktan belli oranda memnuniyetsizliğin olduğu eğer
Ankara’ya bağlı kalınmaya devam edilmesi halinde de halkın hayat şartlarını yükseltecek
ve hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlerin getirilmesi görülmektedir. Ankara’dan ayrılması
durumunda ise mesafenin yakınlığından dolayı en güçlü aday olarak Aksaray görülmektedir.
Aksaray’a bağlı olmanın şehri daha hızlı geliştireceği yönünde de inanç vardır.
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YEREL YÖNETİMLERDE KATILIM VE KENT KONSEYLERİ
Zeynep Damla Karanuh1

ÖZET

Katılım, demokrasinin işler hale gelebileceği en temel yapıdır. 2004 yılından itibaren Yerel
Gündem 21 ve beraberinde gelen yasal düzenlemeler ile toplumun tüm kesiminin yönetimde
aktif olarak yer alabileceği mekanizma olan kent konseyleri devreye girmiştir ve hizmet
kalitesinin arttırılmasının yanı sıra kentlileşme bilincinin sağlanması gibi önemli görevler
üstlenmiştir. Ülkemizde, belirtilen görevlerine karşın aynı ölçüde yetkilendirilememiştir. Kent
Konseylerinin etkinlik kazanmasıyla birlikte kararların alınmasında baskı grubu işlevi görerek
tepeden inme yönetim modeli işlevsizleştireceği aşikardır. Ayrıca, temsili demokrasinin
gerektirdiği oy verme davranışından ibaret olan vatandaş modelinden yaşadıkları kentin
sorunları hakkında çözüm önerileri getirebilecekleri aktif vatandaşa dönüşümü sağlayacaktır.
Çalışma kapsamında, kent konseylerinin etkisiz kurumlar olarak nitelendirilmesinin sebepleri
incelenerek, mali özerkliğe kavuşması ve yasal düzenlemeler ile kararlarının yaptırım niteliği
olmasıyla sorunlarının çözüme kavuşturulabileceği tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Demokrasi, Katılım, Kent Konseyleri.

1.Giriş

Yerel Yönetimler, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılandığı halka en yakın
hizmet birimleridir. Sunulan hizmetlerin niteliği kadar, yeterliliği de büyük önem taşımaktadır.
Kentlerin hızla büyümesi ve kentleşmenin giderek artmasıyla birlikte hizmetlerin etkinliği ve
yeterliliği sorgulanmaya başlanmıştır. Küreselleşme ve beraberinde gelen süreç ile yerelleşme
eğilimi at başı bir biçimde ivme kazanmıştır.
Bir ülkede mahalli idarelerin gücü ve etkinliği, söz konusu ülkedeki demokrasinin
düzeyi ile yakından ilişkilidir (ERYILMAZ, 1994:122). Demokrasinin işler hale gelmesi, yerel
demokrasinin aktif biçimde gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Bu bağlamda, katılımın efektif
bir biçimde sağlanması büyük önem taşımaktadır. Katılım, halk toplantıları, halk meclisleri,
danışma kurulları gibi mekanizmalar ile belli bir noktada gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 2004
yılından itibaren Yerel Gündem 21 ve beraberinde gelen yasal düzenlemeler ile (5393 sayılı
Belediye Kanunu 76. Madde, 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği) toplumun tüm kesiminin
yönetimde aktif olarak yer alabileceği bir mekanizma olan kent konseyleri devreye girmiştir.
Kent Konseyleri; kentte yaşayan vatandaşların örgütlü bir güç oluşturarak yaşadıkları
sorunları çözüm merciilerine iletebilecekleri önemli bir mekanizmadır. Ülkemizde kent
konseyleri, belirtilen önemli görevlerine karşın aynı ölçüde yetkilendirilememiştir. Bunun
sonucu olarak birçok kent konseyi işlevsiz kurumlar haline gelmiştir. Belediyenin bütçesinden
ayrılan gelirlerin haricinde ayrı bir gelir kaleminin bulunmaması, mali özerliğe sahip bir tüzel
kişilik olmasını engellemektedir. Ayrıca, yılda 2 kez gerçekleştirilen kent konseyi genel kurul
toplantısının belediye başkanı başkanlığında toplanılması engelleyici bir diğer faktördür.
Çalışma kapsamında, yerel yönetimlerde katılım mekanizmaları incelenecek olup kent
konseyleri yapılanmasına ayrıntılı olarak yer verilecektir.

2. Yönetimin Temel İlkeleri

Ülke üzerindeki tüm kamusal hizmetlerin karşılanabilmesi için merkezden yönetim, yetki
genişliği ve yerinden yönetim olmak üzere üç klasik yönetim ilkesinden yararlanılmaktadır.
Belirtilen bu ilkeler, klasik yönetimin sınırlarını ve yetki alanlarını belirlemektedir. Merkezden
yönetim ilkesi tüm karar alma, emir verme ve uygulama yetkilerinin Devlet’in merkezinde
toplanması demektir. (ARIKBOĞA,1998:4-5) Merkezden yönetim, ülkenin bütününü kapsayan
genel yetki kullanabilme ayrıcalığını mülki idare üzerinden gerçekleştirmektedir. (ÇİNERKARAKAYA, 2013: 90)
Yetki genişliği, tevsii mevzuniyet olarak da ifade edilen bir kavramdır. 1982 Anayasasının
126. Maddesi uyarınca, illerin idaresi bu ilkeye dayandırılmaktadır. Yetki genişliği ilkesi, kamu
hizmetlerinde hız ve etkinliği sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. (YILMAZ, 2007:
1245) Ruşen Keleş yetki genişliğini; “özekteki kuruluşların ,özekten uzakta bulunan bir örgüte,
belli işlevleri yerine getirecek kadar birçok yetkiyi kendi üzerlerine kullanmaları için devretmesi”
olarak tanımlamıştır (KELEŞ, 2009:21). Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinin yanı sıra kamu
otoritesinin de tüm ülkeye yaymak amacıyla, yetki genişliğinden yararlanır. Bu meyanda, yetki
genişliği ilkesi merkezi yönetimin, merkeziyetçilik düzeyini belirleyen başat ölçüttür (ÇİNERKARAKAYA:68)
1
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Kamusal hizmetlerin etkin bir biçimde karşılanabilmesi için bir diğer ilke, yerinden
yönetimdir. Yerinden yönetim, merkezi yönetimin tam zıttı bir yönetim anlayışını içerisinde
barındırmaktadır. Bu ilke ile hantal ve etkinlikten uzak olan merkezi yönetimin yetki
ve sorumlulukları, hizmette halka yakınlığı ilke edinen yerel yönetimlere devredilmesi
hedeflenmektedir. Yerinden yönetim, kendi içerisinde idari yerinden yönetim ve siyasi yerinden
yönetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Merkezden yönetim, yereldeki ihtiyaçları tekdüze
olarak değerlendirmekte ve kentleşmenin hızıyla artan kentsel taleplere yanıt verememektir.
Ramazan Şengül; yönetimde birliğin sağlanması merkeziyetçilikle olurken, yerel ihtiyaçların
karşılanması yerinden yönetimle olur, şeklinde yerinden yönetimin gerekliliğini ifade etmiştir.
(ŞENGÜL, 2010:4)
Yerinden yönetim (local self government), yerel halkın kendi eliyle seçtiği organlarca
yönetilmesidir (KELEŞ:22) 1982 Anayasasının “İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği”
başlıklı 123. maddesinde, idarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden
yönetim esaslarına dayandığı belirtilmiştir. (http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm, Erişim
Tarihi: 23.04.2015) Yerinden yönetim kendi içerisinde; siyasal yerinden yönetim ve yönetsel
(idari) yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Siyasi yerinden yönetim sisteminde,
siyasi otorite merkezde değil, yerel birimlerdedir. Siyasi yerinden yönetim ilkesiyle ortaya
çıkan il, cumhuriyet, kanton ve eyalet gibi mahalli yönetim otoriteleri egemenliğin bir
parçasına sahiptir. (ERYILMAZ, 2008:67) Bu yapısı itibariyle siyasal yerinden yönetim sistemi,
daha çok federal devletlerde görülmektedir. Yönetsel yerinden yönetim sistemi ise; kendi
içerisinde hizmet yönünden yerinden yönetim ve coğrafi yerinden yönetim olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Belli bir hizmetin görülmesinin devlet dışında oluşturulan ayrı kamu tüzel
kişilerince yerine getirilmesi hizmet yönünden yerinden yönetim olarak adlandırılmaktadır.
(ŞENGÜL:10) Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının başat örneği olarak belediyeler
gösterilebilir.
Yerel yönetimler, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan,
kuruluş yeri kanunla belirlenen idari ve mali özerkliğe sahip kamu kuruluşlarıdır. (5393
Sayılı Kanun) Özgürlük, katılım ve etkinlik olmak üzere üç ilkeye dayanır. Çalışmanın amacı
dahilinde yerel demokrasi, katılım ve beraberinde getirdiği süreç olan etkinlik kavramları
sorunsallaştırılacaktır.
2.1 Yerel Demokrasi
Demokrasi kavramı, yerel demokrasinin ifade edilebilmesi için ön koşul niteliğindedir.
“Demos” ve “kritos” sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan demokrasi, halkın katılımı
anlamına gelmektedir. Ülke içerisinde demokrasinin varlığı, yerel demokrasinin etkinliği ile
ilintilidir. “Demokrasi, ülke çapında ne ise yerel düzeyde hemen hemen odur. Hastalıklar, yukarıdan
aşağı inilmedikçe azalmaz. Hatta artabilir de. Her ikisinin de kalitesini hamurun niteliği, yani halkın
duyarlılığı ve bilinci belirler.” (KELEŞ: 63-64) Yerelde demokrasinin olmadığı bir sistemde, merkezi
yönetimde demokrasinin varlığından söz etmek güçtür.
Yerel Yönetimlerin ortaya çıkış tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte demokrasinin yerel
yönetimlerle birlikte başladığı söylenebilir. Bunun en iyi örneği olarak; parlementer demokrasi
ile yönetilen Batı ülkelerinde önce yerel yönetimlerin, daha sonra merkezi yönetimlerin ortaya
çıkması gösterilebilir. Yerel yönetimler, demokrasinin gelişiminde sağladıkları katkılar ve halka
en yakın hizmet birimleri olması sebebiyle vatandaşın yönetime katılımının ilk aşamasıdır.
(TOPRAK, 2014:16) Demokrasinin okulu yada demokrasinin beşiği olarak adlandırılmaktadır ve
yönetime katılım, hizmetlerde etkinlik, demokratik uygulamalar, özgürlük gibi demokrasinin
pek çok değerinin hayata geçirildiği mekanlar olarak toplumun gelişimine önemli katkılar
sağladıkları için yerel demokrasi olarak isimlendirilmektedir (PUSTU:127). Yerel yönetimlerin
demokrasi okulu olarak görülmesine karşı çıkan görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşlerin
tezleri; yerel yönetimlerin siyasal geleneği temsil eden kurumlar olmalarına rağmen, temelde
kamu hizmeti gören kurumlar olarak görülme isteklerinden kaynaklandığı yönündedir. Temel
olarak, yerel düzeydeki politikaların, demokrasiyi geliştirmekten çok çıkar çatışmalarını
arttırma olasılığı üzerinde durulmuştur (YILDIRIM:11, Aktaran: SÜNBÜL, 2012:20-21). Belirtilen
görüşlerin, yerelci yaklaşımdan uzak olduğu aşikardır.
Merkezi yönetimin karar alma mekanizmalarında tüm aktörleri dahil etmesi ve yerel
demokrasi olmadan ulusal demokrasiden bahsedilmesi oldukça güçtür. Demokrasinin
işlevsel hale gelmesi için yerel demokrasinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Ölçek
sorunu, yerel demokrasinin işlevselliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkemizde, 5747 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile belde (ilk kademe) belediyelerinin kapatılması gerçekleştirilmiştir. 2009
yılında gerçekleştirilen bu düzenlemede, belde belediyesinde yaşayan halka, yaşadıkları
yerin ilçe belediyesine bağlanması sorulmamıştır. (Herhangi bir pilot bölge uygulaması
gerçekleştirilmeden tüm belde belediyeleri kapatılmıştır.) Bu durum, yerel demokrasiye aykırı
bir uygulamadır.
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Yerel yönetimler; bütün ülkelerde kamu yönetiminin vazgeçilmez unsurlarındandır ve
insanın özgürleştirilmesi, demokratik eğitim kazanmasında birincil nitelikteki kuruluşlardır
(PUSTU-YAYLI, 2008:137). Bir ülkede yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği, söz konusu ülkedeki
demokrasinin düzeyi ile yakından ilişkilidir. Yerel yönetimler, demokrasi açısından önemli
olduğu kadar, yerel yönetimlerin hizmetlerinde verimlilik ve etkinlik yönüyle vazgeçilmez
kurumlardır (ERYILMAZ: 122). Demokrasinin ilkelerinin hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin
rolü oldukça fazladır.
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3. Merkezileşme ve Yerelleşme Eğilimleri

20. yüzyıl ve beraberinde gelen süreçte, merkezileşme ve yerelleşmenin eşgüdümlü
olarak yer aldığını söyleyebilmek mümkündür. Küreselleşme merkez-çevre ilişkileri açısından
değişimi beraberinde getirmiştir. Merkez güç kaybederken, çevre daha etkin bir görev
üstlenmiştir (KONGAR: 133). Küreselleşme ve yerelleşme, birbirinden tamamen farklı kavramlaryapılanmalar olarak görülse de, mevcut konjonktürde etki alanlarının genişlemesi anlamında
birbirine bağımlı hale gelmiştir.
Yerel yönetimlerin görev ve yetki alanının genişlemesinde büyük önem taşıyan (idari ve
mali özerklik açısından) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 3.maddesinin 1. Fıkrasında,
özerk yerel yönetim kavramı ortaya konmuştur. Buna göre özerk yerel yönetim; yerel
makamların kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü
kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme
hakkı ve imkanı anlamını taşır (http://www.tbb.gov.tr/mevzuat/ kanunlar/Avrupa_Yerel_
Yonetim ler_ ozerklik_Sarti.pdf ).
3.1 Yönetişim
Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ile birlikte ortaya çıkmıştır. Yönetişim ile birlikte, geleneksel
(Weberyan) yönetimin getirmiş olduğu bürokratik, hantal (kırtasiyecilik vb sebeplerle), dikey
yapılaşmanın hüküm sürdüğü ve gelişime kapalı yapılanmadan, yönetimde birden fazla
aktörün aktif rol oynayabileceği yatay yapılaşmanın hakim olduğu ve bunun sonucu olarak sivil
toplumun yeni bir aktör olarak yönetim sahnesinde yer aldığı yeni bir yapı meydana gelmiştir.
Yönetişim, tıpkı küreselleşme gibi ilke ve sonuçlarıyla çok yönlü bir kavramdır.
Yönetişim, yönetime katılma (participation) kavramına bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır.
Yönetim sürecinde dışarıdan bir baskı olmadan her birinin birbirini etkilediği aktörlerin yarattığı
bir yapıyı ve düzeni ifade etmektedir (BOZKURT-ERGUN, 2008:274). Yalçın Akdoğan’a göre yerel
demokrasinin güçlenmesi için; “yerel yönetimlerin özerk bir yapıya kavuşturulması, yetkilerinin
ve mali kaynaklarının arttırılması, iyi yönetişimin esas alınması, katılım mekanizmalarının
geliştirilmesi, ahlaki ölçütlerin kurumsallaştırılması, diğer kurum ve kuruluşlarla uyum ve iyi
koordinasyon temelinde ilişki geliştirilmesi, TKY’yi esas alması ve iç işleyişinde çağdaş yönetim
teknikleri kadar demokratik ilkeleri de uygulamaya geçirmesi gerekir” (AKDOĞAN,2008:13).
Yönetişim, en etkili katılım mekanizması olarak nitelendirebileceğimiz kent konseylerinin
oluşumuna zemin hazırlaması itibariyle önem taşımaktadır. Yönetimde şeffaflık, hesap
verebilirlik ve katılım gibi birçok yaklaşım, yönetişim ve beraberinde gelen yasal düzenlemeler
ile gündeme gelmiştir. Yönetişimin bir diğer önemi, sivil toplumu ön plana çıkarmasından
temellenmektedir. Yönetim yapısında devlet ve özel sektörden farklı bir yapı olan sivil toplum
kavramı yönetişim yaklaşımı ile birlikte yönetim sürecine dahil olmuştur. STK’lar, farklı alanlarda
ve farklı düzeylerde örgütlenebilmektedirler. Hem tüzel kişilik olarak, hem de hukuki bir sıfata
sahip olmadan esnek bir yapılanma şeklinde olabilen ve kar amacı gütmeyen organizmalardan
“üçüncü sektör” olarak söz edilmektedir (ARIKBOĞA, 2004).
3.1.1 Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum
Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarihsel gelişimleri başta olmak üzere birçok
açıdan benzer nitelikleri içerisinde barındırmaktadır. Ruşen Keleş, sivil toplum kuruluşları ile
yerel yönetimler arasındaki benzerlikleri üç maddede özetlemiştir:
-Her ikisi de merkez karşısında çevre konumundadır,
- Her ikisi de merkezi yönetimin elinde tuttuğu üstün otoriteye sahip değildir. Varlıklarını
ve güçlerini, halka yakın olmaktan dolayı alırlar,
-Katılımın efektifliği hususunda merkezi yönetime göre daha başarılı ve etkindirler
(KELEŞ,1993:5).
Küreselleşme ve beraberinde gelen süreç ile birlikte kamu hizmeti sunan en yakın
birim olan yerel yönetimler üzerinde, modernleşme baskıları artmıştır. Artan modernleşme
baskıları, halkın yönetime katılımına duyulan ihtiyacın daha iyi anlaşılmasını sağlamış ve bu
durum sivil toplum örgütlerinin çeşitlenmesine imkan sağlamıştır (TOPRAK: 409). Sivil toplum
kuruluşlarının önemli bir aktör olarak ortaya çıkması ile ilgili olarak Koray Göymen; “Toplumun
toplumsal, siyasal ve ekonomik olarak farklılaşması ve çoğullaşmasının, dış dünyayla çok boyutlu
ilişkilere girilmesinin sonucunda önemli büyüklükte sivil toplum anlayışı ortaya çıkmış, çeşitli STK’lar
devletin işlevlerini ve sorumluluklarını paylaşır olmuşlardır”, tespitinde bulunmuştur (GÖYMEN,
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2010:73-74). Sivil toplumun, küreselleşmenin sonucu olarak modernleşme baskısıyla ortaya
çıktığı görüşünden farklı olarak, yerel yönetimlerin kuruluş amaçlarında yer alan bir yapı olduğu
belirten İlhan Tekeli, yerel yönetimleri merkezi devlet anlayışına karşı sivil toplum geleneğini
sürdürmesi açısından önemli olan birimler olduğunu ifade etmiştir ( PUSTU-YAYLI: 147).
3.2 Yerel Gündem 21
Küreselleşme ile birlikte sınırlar önemini yitirmiş ve kentler önem kazanmaya başlamıştır.
Bu durum, yarışan kentler anlayışının ön plana çıkmasına temel oluşturmuştur. Yönetişim
ile birlikte, hem ulusal hem uluslararası karar verme süreçlerinde sivil toplum kuruluşları
değer kazanırken, sermayenin öncelikli rolü göz ardı edilmektedir. Sermayenin geri planda
yer almasındaki amaç; kentlerin önemini arttırarak “yarışan kentler” haline getirmektir ve bu
plana Yerel Gündem 21 dahil edilmiştir. Bugünkü yapı ve çalışma şekliyle yerel gündem 21’ler,
danışma meclisi biçiminde konumlandırılmıştır (GÜNEŞ-BEYAZIT, 2004:3).
Yerel Gündem 21, Rio Konferansının küresel eylem planı olarak ortaya çıkmıştır
(KESTELLİOĞLU: 21). Sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya çıkarması ve kent konseyi
yapılanmasına cevaz verecek düzenlemeler ortaya koyması bakımından büyük önem
taşımaktadır. Yerel Gündem 21;
-Katılımı önceliklendirmesine ve özne olarak yer vermesine karşın, katılanları nesne olarak
görmesi,
- Yalnızca kentte yaşayan insanların soruna çözüm üretecek nitelikte fikirler ortaya koyması
(yaklaşık %40 oranında kırsal mekanda yaşayan insanları göz ardı etmesi,
- 135 ülkede yaygın olmasına karşın, uygulamaların birbiri ile aynı (neredeyse copy-paste
nitelikte) olması ve kentlerin kendine has (biricik) özelliklerini yok sayması (GÜNEŞ-BEYAZIT: 4)
gibi sebeplerle eleştirilmektedir.
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Katılım, yurttaşların kendilerini etkileyen kararlar hakkında etkinliğidir. Katılımın
mekânsal bir boyutu vardır ve süreklilik-bütünlük arz eden bir mekanizmadır. Yerel yönetim
mekanizmaları, yerel makamlara ulaşmayı, onları elde edebilmeyi, yurttaşların kendilerini
yönetebilmeleri için gerekli yerel katılım imkanlarını sağlayarak eşitliği gerçekleştirmektedir.
Oy kullanma, referandum vb. girişimlerle katılma, örgütlenme ile diğer hak ve özgürlüklerin
kullanılmasına imkan sağlaması ile bireyin siyasal gelişimine katkıda bulunmaktadır.
(YILDIRIM,1993:35 Aktaran: TARHAN, 2013:41)
Küreselleşme ile ortaya çıkan yeni dünya düzeninde, ulus-devletin aşınması ile birlikte
temsil sorunu tartışmaları devreye girmiştir. Temsilin önem kazanması ile birlikte yerel
yönetimlerin temel felsefesi, katılımı arttırmak ve bulunduğu yerleşimden başlayarak kenti
sahiplenme bilincini gerçekleştirmek haline gelmiştir. (TOPRAK: 409) Yerel siyasette katılım
olgusu, çoğunlukla şehir yönetiminde ve mahalli idarelerle ilgili işlerde şehirdeki aktörlerin
sürece dahil edilmesi ve bunun bir mekanizmayla kurumsallaşması anlamına kullanılmaktadır.
(AKDOĞAN: 14)
Yerelde katılım mekanizmaları çeşitlilik (yaklaşık 36 adet mekanizma) göstermekle
birlikte, en etkili katılım mekanizması yeni bir oluşum olarak nitelendirilen kent konseyleridir.
Diğer katılım mekanizmaları içerisinde en yoğun kullanılanları; seçimler yoluyla katılım, halk
oylaması yoluyla katılım, mahalle düzeyinde katılım, yerel yönetimlerde gönüllü katılım, meclis
toplantılarına katılım, yurttaş-hemşehri toplantıları, iletişim kanallarıyla gerçekleştirilen katılım
olarak sıralamak mümkündür.
Seçimler yoluyla katılım, oy verme davranışıyla sınırlı bir katılım türüdür. Bir diğer deyişle;
belirli dönemlerde gerçekleştirilen seçimlerde, seçmenin siyasal tercihinin sandıkta yer
bulmasıdır. Burada, yönetim ile ilgili söz sahibi olma hakkı yoktur. Keza halk oylaması yoluyla
katılımda da benzer durumlar geçerlidir. En küçük yerleşim yeri olarak nitelendirilebilen
mahallelerde temsilci belirlenerek, temsilcilerin belediye ile mahalle halkı arasında aracı
rolü üstlenerek sorunları iletebileceği bir mekanizma haline geldiği katılım türü, mahalle
düzeyinde katılım olarak ifade edilmektedir. Yerel yönetimlerde gönüllü katılım ise; daha
çok gelişmiş ülkelerde görülen bir katılım modelidir. Cadde temizliğinin üstlenilmesi gibi
spesifik bir örnekle somutlaştırabilmek mümkündür. Yönetime siyasal katılım şeklinde
kavramsallaştırılabilmektedir.
Meclis toplantılarına katılımda, yaşanılan kent ile ilgili alınan kararlar hakkında bilgi sahibi
olmayı ve yönetimin niteliği bakımından kanaat geliştirmenin önünü açacak nitelikte yararları
bulunmasına karşın, alınan kararlara ilişkin olarak söz sahibi olunmadığı için etkinliğinin
sorgulanması gerekmektedir. Bu katılım mekanizması, diğer katılım türlerinde olduğu gibi
işlevsel nitelikte değildir. İletişim kanalları ile gerçekleştirilen katılım ise; biçimsel bir takım
kararların alınmasında kentte yaşayan hemşehrilerin dahil edilmesidir. İETT otobüslerinin
renginin belirlenmesi gibi kararlarda söz sahibi olunması şeklinde örneklendirilebilir.
Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne uyum çabalarının bir sonucu olarak katılım çalışmaları
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başlatılmıştır. 2005 yılında Avrupa Birliği Katılım Vadesi Programında belirtilen şeffaf ve etkili
yönetim ilke olarak kabul edilmiştir.
4.1 Kent Konseyleri
Kent Konseyleri, kentlilik bilincinin oluşmasını ve yaşanılan kent hakkında söz sahibi olarak
katılımın gerçekleştirildiği (kentlinin, pasif yurttaştan aktif yurttaşa evrildiği) bir mekanizma
olarak ortaya çıkmıştır. Seçilmiş yerel yönetim organlarının çalışmalarına halk katılımı ve
denetimini sağlamak amacıyla en alt düzeydeki yönetim biriminden (mahalle/köy), yukarı
doğru örgütlenerek demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve uzmanların katılımıyla oluşan
meclislerdir. (AKDOĞAN:14) Kent konseyleri, kent kültürü ve kenti sahiplenme bilincinin üst
yapılanması olan “kentlilik bilinci” nin oluşmasında temel önem taşımaktadır. Demokrasinin
atar damarıdır. Ayrıca, kentin ruhunun ve kimliğinin ortaya konmasında aracı kurumlardır.
Gerek 5393 sayılı yasada gerekse 2009’da devreye giren kent konseyi yönetmeliğinde görev ve
sorumluluk alanları, çalışma şekilleri, üye olma ve üyelikten çıkarılma gibi durumlar hakkında
bilgi verilmektedir.
5393 sayılı belediye kanununun 76. Maddesinde: “Kent konseyi; kent yaşamında, kent
vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık,
hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır ”,
şeklinde yer verilmiştir.(5393 Sayılı Kanun)
4.1.1 Kent Konseylerinin Organları
Kent Konseyi Yönetmeliğinde, konseyin 4 organdan meydana geldiği belirtilmiştir.
Yönetmeliğin 10. Maddesinde kent konseyinin organları; genel kurul, yürütme kurulu, kent
konseyi başkanı, meclisler ve çalışma grupları şeklinde belirtilmiştir. Konseyin en yetkili
organı olan Genel Kurul’da, yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen kişi ve kurum temsilcileri
yer almaktadır. Vali yada temsilcisi, belediye başkanı yada temsilcisi, vali tarafından belirtilen
kuruluşlardan temsilciler (sayısı 10’u geçmemek üzere), muhtarların %30’u, teşkilatlı siyasi
parti temsilcileri, üniversitelerden birer temsilci, sendika ve vakıf temsilcileri, konsey meclis
başkanları ve çalışma grubu temsilcileri genel kurulun üyesidirler. (26313 Sayılı Yönetmelik)
Kent Konseyi Yürütme Kurulu, doğal üyelerin dışında asil ve yedek üyelerini seçimle
belirlemektedir. Görev süreleri; seçimleri izleyen birinci dönemde iki, sonraki dönemde üç yıl
olarak belirlenmiştir. (26313 Sayılı Yönetmelik) Konseyin bir diğer organı olarak belirtilen Kent
Konseyi Başkanı, temsil görevinin yanı sıra konsey faaliyetlerine ilişkin sorumlu olan kişidir.
Görev süresi ve seçilme esasları Kent Konseyi Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
Kent Meclisleri ve Çalışma Grupları, konseyin bir diğer organıdır. Etkinliklerin planlama
ve uygulamasının gerçekleştirildiği alan olması hasebiyle konseyin vitrinini oluşturmaktadır.
Konsey üyelerinin kent meclisleri ve çalışma gruplarında yer alabileceği, her çalışma grubunun
en az 5 kişiden oluşabileceği gibi hususlara ilgili yönetmelikte yer verilmiştir. Kentin değişen
ihtiyaçları ve kentteki demografik yapı vb. unsurlara dayalı olarak meclisler kurulmaktadır.
Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi ve Çocuk Meclisi en yaygın faaliyet gösteren
meclisler arasında yer almaktadır. Meclisler, belirtilen çalışma alanı dahilinde kişisel gelişimi
sağlama, kentlilik bilinci oluşturma ve bu yolla farkındalık yaratma gibi önemli misyonları
içerisinde barındırmaktadır.
4.1.2 Kent Konseylerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
2006’da resmi gazetede yayınlanan 2009’da yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nde
konseyin görevlerine yer verilmiştir. Kent Konseyleri, hemşehrilik hukuku çerçevesinde kentte
yaşayan vatandaşların kendilerini ilgilendiren sorunlar ile ilgili çözüm üretebileceği bir merciidir.
Ülkemizde, sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak, her ilde ve ilçede kurulması gerektiği yasa
ile garanti altına alınmış olmasına karşın, yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Faaliyete geçen kent
konseylerinin, gerek 5393/76’da gerekse 26313 sayılı yönetmelikte belirtilen görevlerini ne
ölçüde efektif bir biçimde yerine getirdiğinin sorgulanması gerekmektedir. Yeni bir yapılanma
olması nedeniyle kent konseyleri, içerisinde birçok eksikliği ve yetersizliği barındırmaktadır. Bu
durum, konseylere ilişkin olumsuz değerlendirmelere zemin oluşturmaktadır
Kent Konseyi işleyiş mekanizmalarına ilişkin bilgiler, 5393 sayılı yasada yer alsa da konsey
yapılanması ve yönetimi çalışmalarındaki pratiklerdeki eksiklikler önemli bir sorundur. Yerel
Gündem 21 programı tüm kenti kapsayan gönülllülük esasına dayanırken, 5393 sayılı kanunun
73.maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalar kamu, özel ve sivil toplum
kuruluşlarından atanan kişilerin gönüllü- görevli birlikteliğinin değerlendirilmesini içine alabilir
nitelikte olmalıdır. (TOPRAK:424)
Kent Konseyleri ile ilgili bir diğer sorun; idari ve mali özerkliğe sahip olamamasından
temellenmektedir. Kent konseyleri yerel yönetimlerde baskı grubu görevi görmesi gerekirken,
çoğu zaman belediyenin bir müdürlüğü (birimi) gibi hareket etmek durumunda bırakılmaktadır.
Bunun birçok sebebi mevcuttur. Öncelikle, gelirinin belediye bütçesinden ayrılan paya
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bağlı olması mali açıdan bağımlılığını beraberinde getirmektedir. Keza, belediyenin tahsis
edeceği (çoğunlukla belediye binalarının bir bölümünde yer alan) alanda toplantı yerinin /
hizmet alanlarının olması bağımlılığı beraberinde getiren bir diğer mekanizmadır. Belediye
başkanının doğal üye olması ve ilk toplantının belediye başkanı başkanlığında gerçekleşmesi
idari açıdan bağımlı olmasına sebep olmaktadır. Belediye Başkanının görüşlerini onaylayan ve
demokrasinin yalnızca biçimsel olarak yer aldığı bir mekanizma haline gelmiştir. İşlevsel hale
gelmesi için, idari ve mali açıdan özerk niteliğe kavuşturulmalıdır. Böylece kent konseylerinin
kararları daha bağlayıcı hale gelecektir. Kent Konseylerinin idari ve mali özerkliğe haiz olması
halinde alacakları kararlardan dolayı cezai yaptırıma tabi tutulması yolu açılmaktadır. Konseyin
kararlarının bağlayıcılığı, tıpkı belediye meclisi gibi alacağı kararlardan sorumlu olmasını
beraberinde getirecektir.
Kent Konseyi Yönetmeliği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile, belediyelerde kent konseyi
kurulması zorunluluğu getirilmiştir. Kent Konseyleri etkin bir mekanizma olması için idari ve
mali açıdan yetkilendirilmesinin yanı sıra üyelerinin konseyin yetki ve sorumluluklarına ilişkin
yeterli bilgi birikimine haiz olması gerekmektedir. Aksi taktirde, Türkiye’de birçok sivil toplum
kuruluşunun sadece isim olarak varlığını sürdürmesi gibi kurulan kent konseyleri de tabela
görünümlü hale gelecektir.
Belediyelerde, kent konseyi genel sekreterliği kadrosu yer almamaktadır. Bu yüzden; kent
konseylerinin sekreterya işlerini, belediye personeli gerçekleştirmek durumunda kalmaktadır.
Ayrıca, belirtilen nitelikte kadronun yer almaması dolayısıyla olmayan kadroya belediye meclis
kararıyla ödenek ayrılması mümkün görünmemektedir. Kent Konseylerine belediye tarafından
ayrılan maddi yardım yerine konseyin hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için fon ayrılması
gerekmektedir. Böylece konseyler, bir düşünce kuruluşu görünümünden sıyrılıp, etkinliğini
daha açık bir biçimde ifade edebilir hale gelecektir.
Kent Konseylerinin yetkilerinin genişletilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi için her şeyden
önce yeni yasal düzenlemeler getirilmelidir. 5393 sayılı yasanın 76. Maddesi ve 26313 sayılı
yönetmelik yetersizdir ve kent konseylerini işlevsiz kurumlar olmaya mahkum etmektedir. Kent
Konseyleri, tıpkı kalkınma ajansları gibi ayrı bir yasaya sahip olmalıdır.
Kent Konseyleri, ortak aklın etkin bir şekilde kullanıldığı bir mekanizmadır. Yerel
demokrasinin en etkin aracıdır. Ancak, büyükşehirlerde temsiliyet krizi sebebiyle etkin
bir şekilde yer alması noktasında önemli sorunu içerisinde barındırmaktadır. Kent konseyi
yönetmeliğinde belirtilen yürütme kurulu, genel kurul üyeleri arasında doğal üyeler yer
almaktadır ve muhtarların %30’u, tüm stk ve üniversite temsilcileri, siyasi parti temsilcileri
gibi yönetişimin gereği olarak çok aktörlü katılımı öngörmektedir. Bu katılımın metropollerde
efektif bir şekilde olacağını öngörmek oldukça güçtür. Konseyin önemli sorunları arasında yer
almaktadır ve tıpkı idari ve mali özerkliğe kavuşturulması gibi ivedilikle çözülmesi gereken
sorunlardan biri haline gelmiştir.

5. Sonuç

Yerel yapıda demokrasinin olmadığı bir ülkede, demokratik rejimin olduğunu söylemek
güçtür. Keza, demokrasinin işlevsel hale gelmesi için tabandan tavana uygulanması
gerekmektedir. Yerel demokrasi, Antik Yunan demokrasisinde olduğu gibi olabildiğince
doğrudan katılıma cevaz verecek bir yapılanmayı içerisinde bulundurması gerekmektedir.
Yönetişim ile birlikte doğrudan katılımı sağlayacak bir mekanizma doğmuştur. Yine yönetişimle
gündeme gelen temsil sorunu, yönetim sürecinde sivil toplum kuruluşlarını yeni bir aktör
olarak devreye sokmuştur. Böylece, aktif yurttaş katılımına izin veren bir yapının meydana
geldiğini söylemek mümkündür.
Yerelde katılım mekanizmaları içerisinde en etkili model olarak görülen kent konseyleri,
ortak aklın platformudur. Ülkemizde sayılarının giderek artmasına karşın, hala yeterli
ölçüde değildir. Keza, her kent konseyinin etkin bir yapıyı içerisinde barındırdığını söylemek
oldukça güçtür. Başarılı kent konseyi modelleri (Bursa Kent Konseyi, Yalova Kent Konseyi)
örnek alınmalıdır. Ayrıca, kent konseylerine ilişkin yeni yasal düzenlemeye ivedilikle ihtiyaç
duyulmaktadır. Yasal düzenlemeler ile içerisinde barındırdığı ölçek ve temsiliyet sorunu çözüme
kavuşturulmalıdır. Ayrıca, idari ve mali özerkliğe kavuşturulması gerekmektedir. Konseylerin
idari ve mali açıdan yetkilendirilmesi ile birlikte kararlarının bağlayıcılığının artacağı, daha etkin
(işlevsel) bir katılım metodu haline geleceği aşikardır.
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3.Oturum
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17:00-18:30

Oturum Bşk.: Doç. Dr. Yusuf
YAKAR

1

Derya ÇÖRDÜK GÖKYAR, Mevlüt PINARKARA

KOP BÖLGESİ’NDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİ PROGRAMI (KOP
KÖSİP)

2

Yrd. Doç. Dr. Bülent ESKİN

AKSARAY İLİNİN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARI VE TARIMA ETKİSİ

3

Cemil SERT, Öğr. Gör.Dr. Mustafa Nevzat ÖRNEK

KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ KULLANARAK DERİN KUYU POMPAJ
SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN DONANIM VE
YAZLIMININ KARAMAN BÖLGESİ AKÇAŞEHİR SULAMA KOOPERATİFİ
ÖRNEĞİ

4

Öğr. Gör. Mehtap GÜRSOY, Farzad NOFOUZI

KIŞLIK KOLZA (Brassica napus ssp. oleifera L.) ÇEŞİTLERİNİN
ANKARA KOŞULLARINDA VERİM VE VERİM ÖGELERİ YÖNÜNDEN
KARŞILAŞTIRILMASI

5

Sedat YOKUŞ, Mustafa TUNÇ, Prof. Dr. Cevat AYDIN

AKSARAY İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ
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KOP BÖLGESİ’NDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİ PROGRAMI
(KOP KÖSİP)
Derya Çördük Gökyar1
Mevlüt Pınarkara2

ÖZET

Konya Ovası Projesi Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖSİP); KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı’nın görev alanındaki Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde başta dağlık
kırsal alanlarda olmak üzere yapılacak olan; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut
klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.
Bölgede yeterli yağışın olmamasına, kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olmasına
karşın tarıma elverişli arazinin çok olması yüzünden ancak söz konusu arazilerin yaklaşık 1/3’ü
sulanabilmektedir. Ayrıca bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri,
gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de
bölgenin en önemli sorunlarını oluşturmaktadır.
KOP KÖSİP Projeleri ile özellikle dağlık kırsal alanlarda küçük depolamalar ve sulama
tesisleri yapılarak sulama sorununu çözmek ve tarımsal amaçlı gelir seviyesini yükselterek buna
bağlı istihdamı arttırmak ve sosyal refah düzeyi üzerinde kısa sürede faydaya dönüşmesinin
sağlanması hedeflenmektedir.
KÖSİP kapsamında bugüne kadar 337.903.827 TL ödenek ile 499 adet proje yapılmıştır. Bu
projeler ile 23.144 ha alan yeni sulamaya açılmış, 61.412 ha alan klasik (açık kanal) şebekeden
kapalı sulama sistemine dönüştürülerek rehabilite edilmiştir. Böylece beş yılda toplam
84.556 ha tarım arazisi tasarruflu su kullanımına imkân sağlayan modern sulama sistemlerine
kavuşmuştur. KÖSİP ile rehabilite edilen alanlarda mevcut kullanılan sulama suyundan yaklaşık
%50 oranında (yıllık ortalama 150 milyon m3) tasarruf sağlanmıştır.
KOP Bölgesi’nde Konya İli, 6360 sayılı yeni büyükşehir yasası kapsamına alınmadan
önce 1002 köy olduğu ve bu köylerin %45’nin dağlık alanlarda yer aldığı bilinmektedir. KOP
KÖSİP ile büyük bir çoğunluğu dağlık kırsal alanlarda olan 370 köye hizmet götürülmüş, yıllık
330.305.200 TL net gelir elde edilerek, 168.153 kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: KOP, KÖSİP, Sulama, Dağlık Alanlar.

1. GİRİŞ

Sulama projeleri tarım sektöründe; ulusal gelire katkısı, istihdam üzerindeki etkisi,
beslenme ve sanayideki yeri nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan tarımsal üretim, verimlilik
ve yerel potansiyellerin optimum kullanımı açısından kritik bir rol oynamaktadır. Dağlık kırsalda
özellikle altyapı yetersizliği, düşük gelir düzeyi ve yaşam kalitesi sorunlarının yoğunlaşması,
tarımsal potansiyelin yerinde ve etkin kullanımı açısından altyapının geliştirilmesi ve modern
sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması, kırsalın yaşam standartlarının bölge geneline
yaklaşması açısından büyük önem taşımaktadır.
Sulama yatırımları, yalnızca inşaat veya tarımsal faaliyetler ile sınırlı değil, gelir ve istihdam
düzeylerini etkilemekle birlikte toplumsal ve kültürel etkileri olan, diğer sektörlerle entegre bir
biçimde planlanması ve değerlendirilmesi gereken yatırımlardır.

2. KOP BÖLGESİ’NİN SULAMA AÇISINDAN ANALİZİ

KOP Bölgesi’nde, yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı karakter gösteren karasal
iklim özellikleri hâkimdir. Yağışlar genellikle kış aylarında kar, ilkbahar ve sonbahar aylarında
yağmur şeklindedir. KOP Bölgesi’nde yağış ortalaması 329 mm olup, bu 643 mm olan Türkiye
ortalamasının yarısı kadardır.
Bölgede yaklaşık 3 milyon ha tarım arazisi mevcuttur. Arazi varlığının tamamı tasarruflu
yöntemlerle sulanabilse bile yıllık ortalama 15 milyar m3 sulama suyuna ihtiyaç vardır.
Bölgede 1,9 milyar m3 yerüstü ve 2,4 milyar m3 yeraltı olmak üzere yıllık toplam 4,3 milyar m3
kullanılabilir su potansiyeli bulunmaktadır. Bu su potansiyel ile mevcut tarım arazilerinin ancak
% 30’u sulanabilmektedir.
Bölgede tarıma elverişli arazinin çok, buna karşılık kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin
az olması nedeniyle bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilir hale gelebilmesi açısından kıt su
kaynaklarına göre yapılacak planlamalar büyük önem arz etmektedir.
Görüldüğü gibi KOP Bölgesi, yağışlar ve su varlığı bakımından Türkiye’de en yetersiz
bölgelerin başında gelmektedir. Gelir bakımından tarıma bağımlılığı yüksek olan bölgede,
toprak yapısının iyileştirilmesi ve sulama alt yapısının biran önce modernleştirilmesi,
1
2

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İnşaat Mühendisi, derya.corduk.gokyar@kop.gov.tr
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koord., mevlut.pinarkara@kop.gov.tr

249

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

KOP BÖLGESİ’NDE KÜÇÜK
ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİ
PROGRAMI (KOP KÖSİP)

sürdürülebilir su kullanımı ve sulu tarımın geleceği açısından çok önemli görülmektedir.

3. NEDEN KOP KÖSİP?

Tarım arazilerinin ihtiyacı olan sulama suyunun yağışların mevsim içinde dağılışının
yetersiz ve düzensiz oluşu nedeniyle doğal yollardan sulama gereksiniminin karşılanması
olanaksızdır. Bu nedenle, sulama tekniklerinin ve su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin
çalışmaların hızlandırılması zorunluluk haline gelmiştir. Program amacı; öncelikle kış akımları
ile taşkınlar yapıp, yazın tamamen kuruyan dereler üzerinde küçük depolamalar ile sulama
tesisleri yapılarak sulama mevsiminde su ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktır. KÖSİP ile kış
akımları değerlendirilip, kısa sürede faydaya dönüştürülmektedir.
Neden küçük ölçekli sulama tesisleri denilecek olursa; su biriktirme yapılarından göletler,
konumu itibariyle küçük sulama tesisleri kapsamında olması, bu yönü ile de yapım, işletme
kolaylıkları sağlaması ve o yöre için tarımsal amaçlı gelir ve istihdam sağlaması açısından
yapılabilecek en uygun yatırımdır.
3.1 KOP KÖSİP Projeleri ve Dağlık Kırsal Alanlar
KOP Bölgesi’nin yaklaşık % 40’lık (% 7 eğime kadar olan alanlar) kısmı dağlık alanlardan
oluşmaktadır. Bölgede yaşayan nüfusun önemli bir bölümü de söz konusu alanlarda
yaşamaktadır. Bu nüfusun kente oranla daha az gelişmiş olduğu ve gelir seviyesinin ise ovalık
alana göre 3-4 kat daha düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle bölgede kalkınmaya ivme
kazandıracak kısa sürede tarım sektöründe üretimi artırıcı ve istihdam sağlayıcı KOP KÖSİP
Projeleri büyük önem kazanmaktadır.
Diğer taraftan dağlık kırsalda göç, büyük sorun teşkil etmektedir. KOP Bölgesi, ülkemizde
ve dünyada pazar alanı ile katma değeri giderek artan iyi tarım uygulamalarında ve organik
tarımsal üretimde, sahip olduğu geniş tarım alanları ve coğrafi koşullarıyla önemli bir
potansiyele sahiptir. Bölgede dağlık kırsal alanlar, özellikle parçalı ve su sorunu olan tarım
arazileri, altyapı sorunları, kısıtlı ekonomik faaliyetler, düşük yaşam kalitesi ve yoğun nüfus
kaybı ile mücadele ederken, KÖSİP ile söz konusu alanların sulama problemi çözülerek, yöre
halkının gelir, istihdam ve sosyal refah düzeyi üzerinde dikkate değer etkileri olmaktadır.

Şekil 1. Göç Oranı Yüksek KOP Bölgesi Kırsal Dağlık Alanlarda KÖSİP Projelerinin
Uygulandığı Yerleri Gösterir Harita
KÖSİP kapsamındaki çalışmalarla özellikle bölgenin az gelişmiş ve yalnızca mekânsal değil
aynı zamanda sosyo-ekonomik dezavantajlarla da mücadele eden dağlık kırsalındaki küçük
çiftçileri içermesine önem verilmiş ve bu alanlarda kayda değer gelişmeler sağlanmıştır. KOP
KÖSİP ile dağlık alanlarda sulama imkânları genişleyen yöre halkı, iyi tarım uygulamaları ve
organik tarımsal üretimi önemli ölçüde arttırmıştır (Şekil 1). Özellikle diğer tarımsal ürünlere
oranla daha yüksek gelir getiren elma, çilek, kiraz, üzüm (bağcılık) ve sebze ekim-dikimine
250

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

yönlendirilerek üretiminden kayda değer bir gelir elde edilmesi sağlanmıştır.

4.SONUÇ

KÖSİP kapsamında, Kalkınma Bakanlığı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
tarafından KOP İllerine 2011-2015 yılları arasında toplam 337.903.827 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Söz konusu ödenek kullanılarak yapılan gölet ve sulama projeleri sayesinde bölge
genelinde 499 adet proje ile 84.556 ha alan tasarruflu su kullanımına imkân sağlayan, modern
sulama sistemlerine kavuşmuştur. KÖSİP ile büyük bir çoğunluğu dağlık kırsal alanlarda olan
370 köye hizmet götürülmüş, bu alanlarından 338.225.200 TL net gelir elde edilerek 169.113
kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır (Tablo 1). Bu program KOP Eylem Planı (2014-2018)
döneminde de devam edecektir.

KOP BÖLGESİ’NDE KÜÇÜK
ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİ
PROGRAMI (KOP KÖSİP)

Tablo 1: KOP KÖSİP Kapsamında Gerçekleşen Projelerin Bölgeye Faydaları (20112015)
İl

Proje Ödenek Tutarı
Sayısı
(TL)

Sulamaya
Açılan Alan
(ha)

İstihdam
Artışı1
(kişi)

Yıllık Net Gelir
Artışı2
(TL/yıl)

Aksaray

39

49.775.956

12.821

25.642

51.284.000

Karaman

180

68.725.956

39.948

79.896

159.792.000

Konya

207

158.003.956

22.672

45.344

90.688.000

Niğde

73

61.397.959

9.115

18.231

36.461.200

Toplam

499

337.903.827

84.556

169.113

338.225.200

Tabloda verilen değerlerde; 2015 yılı projelerinin sayısında artış olacağından rakamlarda
değişiklik söz konusu olabilir.
1
Sulu tarım alanlarında, hektara ortalama gelir 4.000 TL olarak kabul edilmiştir.
2
Proje sahasında hektara iki kişi istihdam edileceği kabul edilmiştir.
Ayrıca KÖSİP ile 84.556 ha alanın; 23.144 hektarı yeni sulamaya açılmış, 61.412 hektarı
ise klasik (açık kanal) şebekeden kapalı sulama sistemine dönüştürülerek rehabilite edilmiştir.
Bölgede su kısıtı olduğu ve her bir damlasının çok önemli olduğu düşünüldüğünde; KÖSİP
ile rehabilite edilen alanlarda (61.412 ha) mevcut kullanılan sulama suyundan yaklaşık %50
oranında (yıllık ortalama 150 milyon m3) tasarruf sağlanmıştır.
KÖSİP’in uygulandığı bölgede sulama problemi çözülerek, yöre halkının gelir seviyesi
önemli ölçüde artmış, yoğun göçlerin yaşandığı köylerde, göç durma noktasına gelmiş ve hatta
bazı köylerde ise köylere geriye dönüşlerin yaşandığı bile gözlenmiştir.
Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında gölet ve sulama tesisleri ile sağlanan
faydanın yanı sıra, yöre halkının getirisi yüksek olan ürünlerin ekim/dikimine yönlendirilmesi
sağlanmıştır. Bu sayede projelerin uygulandığı bölgede tarımsal üretimin artması, yöre halkının
gelir düzeyinin önemli ölçüde yükselmesi ve kırsal altyapının sürdürülebilir gelişmeye imkân
tanıyacak biçimde geliştirilmesi sağlanarak bir model oluşturulmuştur. Örnek bir model haline
gelen KOP KÖSİP bu özelliği ile diğer Kalkınma İdarelerinin bulunduğu illerde de uygulanmaya
başlanmıştır.
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AKSARAY İLİNİN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARI VE TARIMA ETKİSİ
Bülent Eskin1

ÖZET

Su kaynakları bütün canlı varlıkların yaşamının oluşumun da başlamasın da ve
sürdürülmesin de oldukça önemlidir. Ayrıca ülkelerin en önemli doğal zenginlikleri arasında
olup, insanların besin ihtiyacını karşılar. Aynı zamanda ekosistemlerin devamını sağlayan en
önemli taşıyıcı gücü ve tarımın ana unsurudur. Günümüzde su kaynaklarının geliştirilmesi,
korunması, sürdürülmesi ve yönetilmesi önemli bir sorundur. Bölge tarımsal yönden kalkınması
için su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda gerekli yatırımlar yapılmalı bu konuda yatırım
yapacak şirketler teşvik edilmelidir. Bu çalışmada Aksaray ilinin su kaynaklarına ilişkin yapılan
araştırmalar incelenmiş, karşılaşılan sorunlar ve çözüm olanakları belirtilmiş ve gelecekte
yapılacak yeni çalışmalar için ön bilgi sağlaması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Aksaray ili, su kaynakları, tarım

Giriş

Su yaşamın vazgeçilmez öğelerinden biridir. Yeryüzünün % 71’nin sularla kaplı olması
suyun önemini gösterir. Yararlanabildiğimiz tatlı sular ise yeryüzündeki suların % 3’nü geçmez.
Bugün dünyada yaşayan 7 milyar insanın yaklaşık 1.5 milyarı içme suyundan yoksundur.
Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle
vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde önemli derecede
etkin rol oynamaktadır. Vücudumuzun pH dengesinin korunmasında, hücrelerdeki moleküllere
ve organellere dağılma ortamı oluşturmasında; besinlerin, artık maddelerin ilgili yerlere
taşınması gibi pek çok olayda görev alır. Görüldüğü gibi su canlının ve canlılığın her şeyidir.
Bundan dolayı susuz hayat düşünülemez (Baysal, 1989, Himes, 1991, Benjamin ve ark., 1997,
Akın ve ark., 2005, Atabey, 2005, Keleş, 2012, Akın ve Akın, 2007).
Bitki gelişmesinde de su, en önemli öğelerden biridir. Toprakta bitki için gerekli olan nemi
temin ederek verimi arttırmakta, iklim şartlarına bağımlılığı azaltmaktadır. Ayrıca ilave istihdam
yaratmakta, kırsal alanda gelir dağılımını düzeltmekte, gübre kullanımına imkan sağlamakta,
üretimin çeşitlenmesine ve bitkilerin büyüme süresinin uzunluğuna bağlı olarak birim alandan
birden fazla ürün alınmasına imkan vermektedir (DSİ Faaliyet Raporu, 2012).
Türkiye’nin genç jeolojik yaşı, akarsu topografyasının düzensiz olması ve havza ortalama
eğimlerinin yüksek olması gibi sebeplerden mevcut yüzeysel su kaynakları bol görünmekte
ancak buna rağmen yer ve zaman içinde ihtiyaçlar ile uyuşmamaktadır. Türkiye’nin iç tatlı su
kaynakları, arz-talep ve kalite özellikleri açısından ele alınmaktadır. Türkiye’nin ortalama yıllık
yağış miktarı 643 mm olup bu miktar ortalama yılda 501 milyar mᵌ’e karşılık gelmektedir.
Bu su miktarının büyük bir çoğunluğunun toprak ve su yüzeyinden ve bitkiler üzerinden
buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri döndüğü, kalan kısmının yüzeyde meydana gelen
sızmalar sonucunda yeraltı suyu rezervlerini beslediği ve çeşitli büyüklüklerde akarsular
aracılığı ile denizlere ve kapalı havzalardaki göllere aktığı tespit edilmiştir (Muluk ve Ark.,
2013). Bundan dolayı ülkemizde tarımsal yapının iyileştirilmesi için su kaynaklarının rasyonel
bir biçimde kullanılması ve korunması gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak çalışmalar;
mühendislik kurallarının su, toprak ve bitki yetiştirme bilimleriyle birleştirilerek uygulanmasını
gerektirir. Toprak ve su kaynaklarından en etkin bir şekilde yararlanılabilmesi için bitki, toprak ve
su arasında belirli bir dengenin oluşturulması gerekir. Eğer su toprakta gereğinden fazla var ise
bir yandan birim alandan sağlanan ürün miktarında azalma, diğer yandan da toprakta çoraklık
gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Topraktan yüksek verim almak için doğal yollarla karşılanamayan
bir su eksikliği söz konusu ise bu kez eksik olan suyun sağlanarak uygun bir sulama yöntemiyle
araziye verilmesi gerekebilir. Görüldüğü üzere çağdaş tarımda, en yeni tarım tekniklerinin
kullanılması yanında drenaj ve sulama çok önemli ve ayrılmaz iki gereksinim olarak ortaya
çıkmaktadır (Tekinel, 2004, Kıymaz, 2011).

Amaç

Bu çalışmada, bütün canlı varlıkların yaşamında önemli yer tutan su kaynaklarının önemi,
Aksaray ilinin yüzeysel su kaynakları potansiyeli, bunun su havzalarına göre dağılımı ve miktarı
belirlenerek tarıma etkisi incelenmiştir.

252

1
Yrd. Doç. Dr. Bülent ESKİN, Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bulenteskin@
aksaray.edu.tr

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Yöntem ve Bulgular

Araştırma alanına Ocak 2015 ve Temmuz 2015 tarihleri arasında arazi gezileri yapılmış,
arazinin fotoğrafları çekilmiştir. Ayrıca Aksaray ilinin önemli su kaynaklarına ilişkin yapılan
araştırmalar incelenmiş karşılaşılan sorunlar ve çözüm olanakları belirtilmiş, gelecekte
yapılacak yeni çalışmalara ön bilgi sağlaması amaçlanmıştır.

AKSARAY İLİNİN
YÜZEYSEL SU KAYNAKLARI
VE TARIMA ETKİSİ

Aksaray İlinin Konumu

Aksaray ili İç Anadolu Bölgesinde Orta Anadolu’nun ortasında 33-35º doğu meridyenleri
38-39º kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Aksaray ilinin kuzeyinde Kırşehir, Ankara,
doğusunda Nevşehir, güneydoğusunda Niğde, batısında Konya, kuzeybatısında Tuz Gölü yer
almaktadır (Şekil 1). İlin yüzölçümü 7.721 km. olup bölgede Hasandağı, Melendiz Dağları ve
Ekecik Dağı gibi volkanik dağlar ile lavların meydana getirdiği platolar vardır. Batıda ise Konya
Ovası’nın büyük bir kesimi Aksaray sınırları içerisinde kalmaktadır (Aksaray İli ÇED Raporu,
2011).

Şekil 1. Çalışma Alanını Gösteren Uydu Haritası (URL-1, 2015)

İklim ve Hava

Aksaray ili, yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçen tipik bir karasal iklime
sahiptir. İç Anadolu’nun en az yağış alan bir bölümünü oluşturan Tuz Gölü havzasının uzun
yıllara göre ortalama yağış yüksekliği 300 mm ile karakterize edilir. Aksaray civarı ise, 40 yıllık
rasat ortalamalarına göre 327.6 mm toplam yağış miktarına sahiptir. Yağış dağılımı bakımından
Tuz Gölü havzası ve Aksaray Ovası, kendi içlerinde genel olarak homojendir ancak yüzey
şekillerine bağlı olarak bazı farklar gösterir. Örneğin havzanın güneydoğusunda ekstrem
bir yükselti teşkil eden Hasandağı’nın çevresinde yükselti arttıkça daha fazla yağış olduğu
gözlemlenmiştir. İlde 1970 - 2011 yılları arasında yapılan ölçümlerden elde edilen bilgileri göre
ortalama sıcaklık değeri 12,02 derecedir (Aksaray İli Doğa Turizmi Master Planı, 2013).

Aksaray İli Su Kaynakları Varlığı

Barajlar: Aksaray ilinde bir baraj bulunmaktadır. Mamasın Barajının debisi 165 milyon
mᵌ’tür. Mamasın Barajı Melendiz Çayı, Karasu ve diğer havzalardan beslenmektedir (URL-2,
2015).
Akarsular: Aksaray ili merkezinde yer alan en önemli akarsu kaynağı Uluırmak’tır.
Uluırmak’ın yüzey alanı 16 hektar olup yıllık taşıdığı su miktarı ortalama 95.8 hmᵌ’tür. Mamasın
Barajı’ndan başlayıp, Tuz Gölü’ne kadar uzanmaktadır. Aksaray şehrin merkezinden geçerek
Aratol Mahallesi’nin güneydoğusunda bulunan Karasu kanalı ile birleşmektedir. Uluırmak,
genelde sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu dere üzerinde DSİ’nin
inşa ettiği Mamasın Barajı bulunmaktadır. Mamasın Barajı Aksaray ilinin içme ve sulama amaçlı
kullanımlarında en önemli su kaynağıdır.
Uluırmak dışında, Mamasın Barajı’nı besleyen Melendiz ve Karasu Çayı’nın su potansiyeli
de Aksaray ili için önemli kaynaklardır. Melendiz Çayı’nın membası, Ihlara-Ilısu-Belisırma-Selime
güzergahından çıkıp Doğantarla mevkiinde Mamasun Barajı’na dökülmektedir. Karasu Çayı ise
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Gülağaç güzergahından başlayarak Çatalsu mevkiinde baraja dökülmektedir. Bunların dışında
Ekecik ve Peçeneközü dereleri güneydoğuda, Helvadere kaynakları güneyde, Eşmekaya pınarı
batıda, Öteyüz ve İnatlı dereleri ise doğuda bulunur.
Melendiz Çayı’nın debisi beslenme miktarına bağlı mevsimsel olarak değişmektedir.
Uluırmak, Karasu, Ekecik, İnatlı ve Eşmekaya derelerinde yağışlı mevsimlerde aktifken kurak
dönemlerde akış gözlenmemektedir. Bu yüzey sularının fiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir
(Aksaray İli ÇED Raporu, 2011).
Toplam Ortalama Akım

Yüzey Alanı

Uluırmak

Akarsular

95,8 hm³/yıl

16 Ha

Ekecik Deresi

9,0 hm³/yıl

Peçeneközü

29,9 hm³/yıl

Helvadere

13,2 hm³/yıl

10 Ha

Öteyüz ve İnaltı

5,7 hm³/yıl

Eşmekaya Pınarı

55,0 hm³/yıl

Diğerleri

223,6 hm³/yıl

10 Ha

TOPLAM

432,2 hm³/yıl

36 Ha

Tablo 1. Aksaray İlindeki Akarsu Kaynaklarının Fiziksel Özellikleri (Aksaray İli ÇED Raporu,
2011).
Göller: Aksaray’ın en önemli gölü Konya ve Ankara ile müşterek sınırlara sahip olan Tuz
Gölü’dür (Şekil 2). Tuz Gölü Türkiye’nin Van Gölü’nden sonra en büyük ikinci gölüdür. Önemli
tuz kaynaklarından biridir. Yüz ölçümü 1500 km²’dir. Aksaray sınırları içerisinde yer alan
diğer önemli göller ise: Gelveri (Güzelyurt) yakınlarında Nar Gölü (Sofular-Acı göl), Koca Göl,
Hasandağı çevresinde Kartal Gölü, Öküz Gölü, Sarıgöl, Uyuz Gölü’dür (Aksaray İli ÇED Raporu,
2011).
Göletler: Aksaray ilinde göletlerin kapasiteleri ve sulama alanları ile ilgili genel bilgiler
Aksaray-DSİ’den temin edilmiş, Tablo 2’de gösterilmiştir (URL-3, 2015).
Aksaray İli Genel Durumu
Aksaray ili alan olarak, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak %1’ni kaplamakta ve ülke
nüfusunun yaklaşık % 0,5’ini oluşturmaktadır. Türkiye genelinde kırsal alanda yaşayan nüfus
% 22,7 iken Aksaray ilinde kırsal nüfusun % 37 oranında olduğu görülmektedir. Aksaray ilinde
nüfusun yaklaşık yarısının kırsal kesimde yaşadığı bu haliyle kırsal nüfusun Türkiye geneline
göre daha fazla oranda olduğu göze çarpmaktadır (Ay, 2013).
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300 ha

4,26

Sulama Alanı

Proje rantabilitesi
1,3

227 ha

27,5 m

25,5 m

0,05 hm3

1,26

170 ha

28 m

21 m

0,2 hm3

3

0,7 hm

3

0,54 hm

Zonlu Toprak Dolgu
0,9 hm3

Dolgu

1990 - 1995

Sulama

Selindiz

Güzelyurt - Aksaray

Güzelyurt

Faaliyetteki Göletler

0,59 hm3

Kaya

Tablo 2. Aksaray İlindeki Göletlerin Fiziksel Özellikleri (URL-3, 2015)

10,5 m

15,5 m

0,04 hm3

Ölü Hacim

Yükseklik (temelden)

1,41 hm

Aktif Hacim

Yükseklik (talvegden)

1,45 hm3

Depolama hacmi

3

Toprak Dolgu

Gövde dolgu tipi

1989 - 1989

Sulama

Sulama

1985 - 1987

Amacı

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

Sarıbük

Taşlıgöl

Akarsuyu

Sarıbük

Sarıyahşi - Aksaray

Aksaray

Helvadere

Göletin Yeri

Gölet Özellikleri
Balcı

200 ha

25,5 m

15,5 m

0,05 hm3

1,75 hm
3

1,80 hm3

Homojen Toprak
Dolgu

1973 - 1975

Sulama

Alma

Ortaköy - Aksaray

Çiftevi

1,88

224 ha

32 m

24 m

0,22 hm3

1,28 hm
3

1,50 hm3

Homojen Toprak
Dolgu

1986 - 1994

Sulama

Karabaldır

Ortaköy - Aksaray

2,58

404 ha

43.7 m

28 m

0,175 hm3

1,615 hm3

1,790 hm3

Homojen Toprak

2008 - ……...

Sulama

İnatlı Deresi

Dolgu

Ortaköy-Aksaray

Ortaköy Çiftevi II Göleti

İnşa halindeki göletler
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Şekil 2. Aksaray İlinin Su Kaynakları: A. Mamasın Barajı B. Uluırmak C. Aksaray Merkezi Uluırmak, D. Karasu, E. Güzelyurt Göleti F. Helvadere Göleti G. Tuz Gölü H. Narlıgöl
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Aksaray ili, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey II Sınıflandırmasına göre
belirlenen TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illeri) içerisinde yer almakta olup
diğer taraftan da Konya, Karaman ve Niğde illeri ile birlikte Aksaray ili de Konya Ovası Projesi
(KOP) kapsamındaki iller arasında bulunmaktadır.
Aksaray ili, 2009 yılında “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki
işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla TR71 Bölgesinde kurulan
Ahiler Kalkınma Ajansı ile 2011 yılında “KOP Bölgesi’nde proje uygulamalarını yerinde koordine
etmek, bölgedeki kalkınmaya yönelik yatırımların ve projelerin gerektirdiği araştırma,
planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin
yerine getirilmesi suretiyle proje kapsamındaki bölgelerin eylem planı aracılığıyla kalkınmasını
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hızlandırmak” amacıyla kurulan KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin görev alanına giren ortak
illerdir.
Su havzası açısından incelendiğinde Aksaray ili, Konya Kapalı Havzasında yer almakta
olup, tarım havzası olarak ise Orta Kızılırmak Tarım Havzası ve Orta Anadolu Tarım Havzası
sınırları içerisinde yer almaktadır (Ay, 2013).

AKSARAY İLİNİN
YÜZEYSEL SU KAYNAKLARI
VE TARIMA ETKİSİ

Aksaray İli Tarımsal Potansiyeli

Aksaray ili, son yıllara kadar ekonomik olarak bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri ile
tarımsal ürünlerin işlenmesi odaklı gıda sanayinin nispeten gelişmiş olduğu tarıma dayalı
ekonomik yapı sergilerken özellikle imalat sanayi, madencilik, vb. alanlarda özel sektör
yatırımlarının da etkisi dönüşüm sürecine girmiş durumdadır. Yatırım teşvikleri kapsamında
Aksaray ilinin yeni teşvik sisteminde V. bölgede yer alması ve özellikle organize sanayi
bölgelerinde yapılacak yatırımların bir alt bölge için belirlenen avantajlara sahip olmaları
nedeniyle Aksaray iline yurt içi ve yurt dışından yatırım taleplerinde gözle görülür oranda artış
kaydedilmektedir. Aksaray ilinin istihdam verilerinin ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı
incelendiğinde tarım sektöründe istihdam edilen nüfus % 42,2 oranıyla kırsal nüfusa paralel
olarak il nüfusunun yarısına yakınını oluşturduğu dikkat çekmektedir.
Türkiye de üretilen toplam Gayri Safi Katma Değerin (GSKD) %8,5’i tarım sektöründen
üretilirken Aksaray ilinin içerisinde yer aldığı TR71 Bölgesinde tarım sektörünün GSKD
içerisindeki payı 25,1 olarak hesaplanmıştır. Kırsal nüfus, tarım sektöründeki istihdam ve
üretilen GSKD oranı açısından bakıldığında Aksaray ilinde tarımın bölge için hala önemli sektör
olduğu ve nüfusun yarıya yakın bölümünün tarımla iştigal ettiği ve geçimini tarımsal üretim
yoluyla sürdürmekte olduğu görülmektedir (Ay, 2013).
Aksaray ilinde tarım arazisi varlığı, toplam arazi varlığı içerisinde önemli yer tutmaktadır.
Türkiye’deki toplam tarım arazisi varlığının %1,7’sini oluşturmaktadır. İlin 790.700 hektarlık
arazi yapısının 420.430 hektarı (% 52.6) tarıma elverişli arazi (Şekil 3), 174.047 hektarı (%21.8)
çayır-mera, 22.767 hektarı (%2.8) ormanlık ve fidanlık, 131.374 hektarı (%16.4) tarım dışı araziyi
(Yerleşim yerleri dahil) 51.082 hektarı (% 6,4) toplam su yüzeylerini (Göl ve göletler dahil)
kapsamaktadır (URL-4, 2015).
Aksaray ilinde tarım arazisi varlığında tarla arazisi 405.305 hektar (%97,4) ile önemli yer
tutmaktadır (Tablo 3). İlin 420.430 hektarlık tarım arazi yapısının 10.104 hektarı (%2,4) sebzelik,
2.748 hektarı (%0,65) meyvelik, 2.273 hektarı (%0,55) bağ alanını oluşturmaktadır (URL-4,
2015).
Aksaray ilinde 122.302,5 hektar sulanan tarım arazisi bulunmaktadır. Sulanamayan tarım
arazisi alanı ise 230.490,5 hektardır (URL-4, 2015). Dolayısıyla toplam tarım arazilerinin ancak
1/3’üne yakını sulanabilmektedir. Tarım alanlarının sulanması amacıyla yer üstü su kaynaklarına
göre daha az olan yer altı su kaynakları büyük oranda kullanılmaktadır. Değerlendirme
kapsamındaki toprakların büyük bir çoğunluğunda yüzeysel sulama metotları (karık, tava ve
salma) kullanılarak sulama yapılmaktadır. Geri kalan kısımda basınçlı sulama (yağmurlama ve
damlama) yapılmaktadır (Şekil 4).

Şekil 3. Aksaray İlinin Toplam Arazi Varlığı (URL-4, 2015)
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Tarım Arazisi

Alanı (ha)

Oranı (%)

Tarla Arazisi

405.305

97,4

Meyvelik

2.748

0,65

Sebzelik

10.104

2,4

Bağ Alanı

2.273

0,55

Toplam

420.430

100

Tablo 3. Aksaray İlinde Tarım Arazisi Varlığı (URL-4, 2015)

Şekil 4. Modern basınçlı sulama yöntemleri A. Damlama B. Yağmurlama
Aksaray ilinin Türkiye üretimine katkıda bulunan bitkisel ürünlerine bakıldığında şeker
pancarı üretimi ve çerezlik kabak üretimi açısından 3. sırada yer alarak ülke ekonomisine
katkı sağlamaktadır (Tablo 4). Yonca üretiminde Ağrı ilinden sonra 5. sırada, yağlık ayçiçeği
üretiminde 6. sırada kuru fasulye üretiminde 7. sırada yer almaktadır. Aksaray ilinde üretilen
tarımsal ürünlerin yüksek katma değerli ürünler olması, bitkisel üretim değerinin ve bu nedenle
üreticilerin gelirlerinin yüksek olmasını sağlamaktadır (URL-4, 2015).

Ürün

Aksaray İli
Üretimi (Ton)

Türkiye
Üretimi (Ton)

Türkiye
Üretimine
Oranı (%)

Şeker Pancarı

1.080.035

16.483.308

6,55

3

Buğday

258.793

22.050.000

1,17

30

Arpa

261.616

7.931.593

3,3

8

Üretimdeki
Sıralaması

Çavdar

13.972

365.000

3,82

9

Patates

347.512

7.896.000

4,4

9

Soğan (Kuru)

22.727

1.904.846

1,19

11

Yonca

680.801

13.070.211

5,21

5

Ayçiçeği (çerezlik)

3.669

143.000

2,57

12

Ayçiçeği (yağlık)

53.381

1.380.000

3,87

6

Kabak (çerezlik)

3.216

35.586

9,04

3

Kuru Fasulye

4.593

195.000

2,35

7

Mercimek (Yeşil)

849

22.000

3,85

10

Tablo 4. Aksaray İlinin Türkiye Üretimine Katkıda Bulunan Bitkisel Ürünleri (URL-4, 2015)
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Tartışma-Sonuç

Aksaray ilinde yağışların az olmasından dolayı özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sulama
uygulaması ve mevcut suyun en uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Su tüketimi
fazla olan bitkiler yetiştirildiğinde su kaynakları yeterli gelmemektedir. Bunun yanı sıra
üreticiler tarafından yapılan bilinçsiz ve kontrolsüz sulama uygulamaları, modern yöntemlerin
kullanılmayışı nedeniyle bitki su tüketiminin 2-3 kat üzerine çıkan oranlarda su kullanılarak
yeraltı ve yer üstü su kaynaklarından rezervinin çok üzerinde su alınmasıyla su kaynakları
giderek azalmaktadır (Ay, 2013).
İlde 420.430 hektar çalışma alanının 33.140 hektarında yüzeysel sular kullanılarak
sulama yapılmaktadır. 87.208,3 (URL-4, 2015) hektarlık kısmı ise yeraltı suyu ile sulanmakta bu
bağlamda Aksaray ilindeki göletlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Su kaynağının baraj veya
gölet olması ise çiftçilere sulama dönemi boyunca güvenli ve kaliteli su temin ederek tarımsal
üretim yapma imkanı sunmaktadır.
Sulama projelerinde kapalı sisteme geçişte, gölet, damlama sulama gibi modern
sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, altyapıları geliştirmek için çiftçilerin sulama bilincine
kavuşturulması, kendi aralarında bir araya gelerek örgütlenmelerinin sağlanması, katılımcı
sulama yönetimini uygulaması, sulama yatırımlarını geri ödemeyi benimsemeleri ve sulama
sistemi kurulması yönünde istekte bulunmaları gerekmektedir. Böylece katma değeri yüksek
ürünlerin üretilme imkânı arttırılır çiftçiler ve üreticiler daha çok gelir elde etme imkânı bulabilir.
Fakat günümüzde üreticiler modern ve bilinçli, kar odaklı üretim yerine geleneksel, teknik
bilgi ve teknolojik gelişmelerden uzak, düşük verimli, üretim yöntemlerini sürdürmeye devam
etmektedirler Ayrıca üretici örgütlerinin sayısı yetersiz, mevcut üretici örgütlerinin ekonomik
ve teknik personel, bilgi, donanım, ekipman vb. kurumsal kapasiteleri oldukça düşüktür.
Sulanan arazi miktarının artırılması; sürdürülebilir tarımın yanında çevrenin ve
biyoçeşitliliğin korunması için gereklidir. Bunun için yapılan yatırımlarda sadece yerel ve
merkez gözetilmemeli buna ek olarak dağlık ve kırsal alandaki köy ve beldelerin sulama suyu
projelerine ağırlık verilmelidir. Bu küçük ölçekli sulama projelerinin yapılmasında KOP İdaresi
Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı KOP idaresi ve Aksaray İl Özel İdaresi sürdürülebilir tarım için
beraber çalışmalıdır.
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ÖZET

Tarım alanlarında üretimin gerçekleşmesi için sulamaya ihtiyaç vardır. Yeterli yağış
alamayan yer altı suyunun kullanılabildiği alanlarda, derin kuyu pompaj tesisi ile su
temin edilmektedir. Sulama alanlarındaki derin kuyular çoğunlukla kooperatifler aracılığı
işletilmektedir. Sulama kooperatiflerine üye olan çiftçilerin tarlalarının sulanmasında su
miktarı önem arz etmektedir. Her çiftçinin arazisinin uzak bölgelerde olması, ulaşımını ve
denetlenmesini zorlaştırmaktadır. Geliştirdiğimiz tarımsal otomasyon sistemi sayesinde,
derin kuyu pompaj istasyonlarının kablosuz ağlar ile merkeze bağlanması sağlanmıştır.
Merkezden kuyu üzerindeki panolar denetlenmektedir. Çiftçilerin aldıkları kredi miktarları
kaydedilmekte ve merkezden gerçek zamanlı olarak denetlenmektedir. Çiftçilerimiz mobil
telefonları ile kuyularını kapatıp açabildikleri gibi ileri saatlerde sulamayı başlatabilmekte
ve durdurabilmektedir. Tüm kredi hareketleri, sulama başlangıç bitiş saatleri, kullanılan su
miktarları sezonluk olarak yıllar boyunca izlenebilmektedir. Kontrol panoları, mikro denetleyici
ve TCP/IP protokolü kullanılarak yönetilmektedir. Bu çalışma, çiftçiye ve kooperatife yeni
teknolojiler kullanımı imkanı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler:derin kuyu pompa, tarımsal otomasyon, kablosuz ağ, sulama yönetim
yazılımı

1. GİRİŞ

Tarım alanında üretimin gerçekleştirilmesi, sulamaya yüksek oranda bağlı bulunmaktadır.
Sulama, bitkilerin yetişme döneminde gereksinim duyduğu suyun doğal yollarla
karşılanamayan kısmının; istenilen zamanda, yeterli miktarda ve en az enerji tüketimi ile yapay
yollarla sağlamayı amaçlar. Yer üstü su kaynaklarının yetersiz olduğu veya suyun iletiminin
ekonomik olmadığı durumlarda yer altı su kaynaklarından yararlanılmaktadır (Çalışır ve
Eryılmaz, 2005).
Suyun kaynağından, tarla daha yüksek bir rakımda ise sulama su kaynağından
yararlanabilmek için mutlaka bir pompaj tesisine gereksinim duyulmaktadır. Bir pompaj
tesisinin üç ana elemanı olan pompa, motor ve iletim hattı gibi mekanik araçlardan oluşmuştur
(Ertöz, 1996).
Sondaj kuyularında kullanılan derin kuyu pompalarının, santrifüj esasa göre çalışmasına
karşın, daha küçük çaplı, kademeli yapılma zorunluluğu, güç aktarma ve kuvvet kaynağındaki
teknolojik eksiklikler, derin kuyu pompalarının daha geç devreye girmesine neden olmuştur
(Gökelim, 1976).
Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde illerini içine alan Konya Kapalı Havzası, 55 380 km2
lik yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük kapalı havzasıdır. Havza tarımsal ve endüstriyel üretim
açısından Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri konumundadır. Bölge yeraltı sularındaki hızlı
çekilme nedeniyle büyük bir ekolojik ve çevre felaketinin eşiğindedir. Küresel ısınma, nüfus
artışı, yeraltı suyunun aşırı ve yanlış kullanımı ve diğer çevresel faktörlerden kaynaklanan bu
azalma bölgede yaşayan nüfusu ve diğer canlı türlerinin geleceğini doğrudan etkilemektedir.
Bu nedenle yeraltı ve yerüstü olmak üzere su kaynaklarının yönetimine ilişkin çalışmaların
hızla hayata geçirilmesi ve olası sonuçların en aza indirgenmesi kapsamında yer bilimlerini
ilgilendiren tüm disiplinlerde acil bir işbirliği gerekmektedir (Bayarı ve ark., 2004).
Türkiye’de 1 426 adet sulama kooperatifi vardır. Bu kooperatiflere ait toplam 11 700
adet kuyu işletmektedir. Kooperatif kanalı ile 482 275 ha alan sulanmaktadır. Sulamaya açılan
toplam arazi 667 080 ha dır(Kalkan ve İşci, 2014). Bu alanın %72’sini, sulama kooperatifleri eliyle
yapılmaktadır. Ayrıca 273 962 adet şahıs belgeli kuyu bulunurken, 180 000 adet de belgesiz
olarak çalışan kuyu olduğu tahmin edilmektedir. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev alanındaki
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde 2013 yılına ait 319 adet kooperatif bulunurken, bu
kooperatiflere ait 4 421 adet kuyu ile 191 722 ha alan sulanmaktadır (Kalkan ve İşci, 2014). Bu
veriler doğrultusunda ortalama olarak kooperatif başına yaklaşık 14 kuyu düşmektedir. Kuyu
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başına ortalama sulama alanı ise 43.3ha dır.
Gelişen bilgi teknolojileri, iletişim alanında veri hızı ile mesafesi olarak gün geçtikçe
gelişerek artmaktadır. Kablosuz ağ sistemleri kullanımını yaygınlaşması ile uzak birimlerin
haberleşmesini sağlar. Kablosuz ağ bağlantı tipleri, noktada-noktaya veya bir merkezden bir
çok alt birime kablo kullanmadan bağlantı kurmayı ifade eder. Kablosuz ağ sisteminin temel
yapısı radyo dalgaları kullanmasıdır. Radyo dalgalarının kullanım şekilleri değiştirilerek veri
iletim hızı ve iki nokta arası mesafelerini artırılmaktadır.
Son yıllarda mikro denetleyici ve sensör teknolojisindeki gelişmeler sonucunda mikro
denetleyici, sensör çeşitlerini sayısını artırmıştır ve fiyatları da ucuzlamıştır. Teknolojik
gelişmeler sonucunda yapılması zor olan denetleme ve yönetme işlerini daha ekonomik olarak
çözülmesini sağlamıştır. Mikro denetleyiciler ve sensörler birçok endüstri alanında olduğu gibi
tarımsal alanlarda da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır(Barate ve ark 2008).
Gelişen teknoloji ile pompaj tesislerinin elektrik panosunun yanında, tesisi kontrol
eden birde kontrol panosunun eklenmesi ile geliştirilmiştir. Eklenecek bu birimlerin iletişim
sistemleri açısından önemle incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada pompaj tesisinin,
uzaktan yönetilmesi ve kontrolünü gerçekleştirmek için tasarlanmış donanım ve yazılım
özellikleri verilmiştir.
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2. MATERYAL ve METOD

Karaman ilinde 65 adet sulama kooperatifi ile 33 371ha alanında sulama faaliyeti
icra etmektedir. Çalışmanın yapıldığı yer Karaman iline bağlı 37°26’59.20”K enleminde ve
33°29’38.30”D boylamında yer alan Akçaşehir kasabasıdır. Akçaşehir S.S. Sulama Kooperatifine
ait 64 adet sulama kuyusuna sahiptir. Kuyulara ait pompaj tesisinin, uzak olan bazı noktalar
seçilerek işaretlenmiştir. Kooperatif merkeze olan mesafeleri 2 km ile 20 km arasında
değişmektedir(Şekil 1).
Anten yüksekliklerinin belirlenmesi için metre altı hassasiyette çalışan Trimble3 Geo
Explorer 6000XT GPS(Global Positioning System; Küresel Konumlama Sistemi) el cihazı ile
ölçülmüştür. Her tesise ait değerler alınmıştır. Kooperatif merkezi ile arasındaki kot farkları
incelenerek direk yükseklikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Antenlerin bağlanacağı direkler çelik
konstrüksiyon olarak imal edilmiştir.
Mesafesi uzak olan tesislerin kendilerine en yakın olan başka bir tesise bağlantısı yapılmıştır.
Bu sayede çalışma alanı genişletilmiştir. Kablosuz ağ yapısı ile bazı tesislerin antenleri, bir başka
tesise ait antene verileri taşınmış olsa bile kullanılan mesh mimarisi sayesinde veri iletişimin
kaybolması durumunda, yayın alabildiği en yakın başka bir antene bağlanarak, merkez ile
iletişimini devam ettirmesi sağlanmıştır.

Şekil 1. Akcaşehir Sulama Kooperatifine ait bazı kuyular ile bağlantı şeması4
Kurulu pompaj tesislerdeki antenlerin bağlandığı direklerin yükseklikleri, yapılan testler
sonucunda 2 m ila 30 m yükseklikte olan direkler kullanılmıştır. Bazı pompaj tesislerinde
ise sadece 2 m’lik direk yardımı ile bağlantısı sağlanmıştır. Kablosuz ağ yazılımı olan Acrylic
WiFi5 programı kullanılarak, antenlerin, merkez ile veri iletişimi değerlerine incelenmiş, anten
yön açısı ayarlanarak bağlantısı yapılmıştır(Smith ve Collins, 2014).Örnek olarak direk, anten,
kontrol paneli ve montajı Şekil 2’de verilmiştir.
3
Firmanın tescilli markasıdır.
4
Pompaj tesislerine ait noktaların GPS noktaları stratejik güvenlik gerekçesi ile verilmemiştir. Pompaj
tesislerine ait noktalar şematik anlatım için hazırlanmıştır.
5
Firmanın tescilli markasıdır.
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Şekli 2. Yüksekliği yeterli olmayan yerler için çelik konstrüksiyon anten direği(a),
Pompaj tesisi ve kablosuz ağ anteni montajı (b),
Bir kuyuya ait elektrik panosu ve kontrol panosu montajı (c),
Tüm pompaj tesislerine kurulan kontrol panosunun dıştan görünüşü (d)
2.1. Donanım Bölümü
Tasarımını yaptığımız sistem iki kısımdan oluşmuştur. İlki kooperatif merkezinde kullanılan
donanımlar, ikincisi ise derin kuyu pompaj tesisinde kullanılan donanımlardır.
Kooperatif merkezinde; kooperatife ait bilgilerin ve kuyuların yönetimin sağlayan, Intel5
Xeon E3-1220v2 3.1GHz 4C 8M işlemciye sahip, 4Gb Ram bellek ve 500 Gb veri depolama
kapasitesine sahip bir adet Dell5 Server kullanılmıştır. TCP/IP protokolünü destekleyen
ethernet kartı server üzerinde mevcuttur. Server üzerinde yazılım olarak Windows5 Server
2012 Foundation ile MS-SQL5 Express 2012 yüklemiştir. Sistem donanım yönetimi Dell Open
Manage5 ile sağlanmıştır. Kablosuz ağ üzerinden çalışması için, 5GHz hızında dış ortamlar
için AP(Access Point; Erişim Noktası) ve yönlendirici (router) kullanılmıştır. Bu erişim noktası,
AR9344-BC2A wireless chip setine sahip, cpu hızı 600 MHz bir işlemciliye, 64Mb ram belleğe,
1 adet 10/100/1000mbit ethernet portunan, 802.11a/n wireless standardını destekleyen, PoE
(Power over Ethernet; Ethernet Üzerinden Güç) ile 8V-32V arası voltajda çalışan, -30oC ila +80oC
çalışma sıcaklığında işlem yapabilen, RouterOS programı yüklenmiş bir cihazdır. Anten olarak
24 derece acılı 17dBi anten kullanılmıştır. Cihaz ile server arasında TIA568B standardında 50
metre Cat6 UTP kablo ile montajı yapılmıştır.
İkinci bölüm olan pompaj tesisinde ise, merkezde erişim noktası olan kablosuz ağ cihazının
aynısı kullanılmıştır. Kablosuz ağ cihazı ile kontrol paneli arasında TIA568B standardında Cat6
UTP kablo ile bağlantı gerçekleştirilmiştir. Sistemin en yüksek veri iletimini sağlaması için anten
yönlerinin harita ve pusula kullanılarak montajları yapılmıştır. Test amaçlı olarak kooperatif
merkezi ile arasında PING programı yardımı ile bağlantı süreleri gözlenmiştir. Ölçümler
sonucunda noktaların 6Mbit/s ile 72Mbit/s olduğu gözlenmiştir.
Kontrol paneli içinde mikro denetleyici üzerinde olan elektronik devre, RS-232(seri
iletişim) ile ethernet dönüştürücüsü, kart okuyucusu, 12V besleme adaptörü, 1 adet kesintisiz
güç kaynağından oluşmuştur. Kablosuz ağ cihazının Cat6 kablo ile Tibbo6 Technology
EM100’e bağlanmıştır. Bu cihaz, TCP/IP protokolünün seri porta dönüştürerek iletişimini
gerçekleştirmektedir. Tibbo6 Technology EM100’den gelen sinyaller, PIC (Peripheral Interface
Controller; Çevrebirim Ara yüz Denetleyicisi) 16F877 Microchip6 mikro denetleyicisi bulunan
devreye bağlanmıştır. Kuyuya ait elektrik panosuna bağlı elektrik motorunu açma ve kapma
röleleride bu devre kartı üzerindedir. RF-ID(Radio-Frequency Identification; Radyo Frekansı
ile Tanımlama) kartları okuyabilen yüksek 13.56MHz, düşük 125kHz’leri desteleyen kart
okuyucusu vardır. Kart okuyucusu, RS-232 iletişim protokolü ile mikro denetleyici devre kartı
veri iletişimini gerçekleştirecek şekilde monte edilmiştir(Şekil 3).
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Şekil 3. Örnek bir pompaj tesisi ve kontrol panelinin bölümleri
Olası elektrik kesintilerini ve elektrikte oluşabilecek voltaj dalgalanmalarının önlemek için
bir adet 1 kWA’lik online kesintisiz güç kaynağı kullanılmıştır.
Kablosuz ağ bağlantı protokolü olan TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet
Protocol) protokolü kullanılmıştır. Kurulan ağ yapısı üzerinde bir adet DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) ile IP dağıtılmaktadır. Dağıtılması için 10.70.0.0 IP bloğu kullanılmıştır.
Subnet olarak 255.255.192.0 verilmiştir. Tanımlı subnet üzerinden, 1 adet network, 1 adet
broadcast, 1 adet yönlendiricinin ip kullandığı düşünülürse 16381 adet pompaj tesisi kontrolü
merkezden yapılmasına olanak tanır. Bu kooperatifte, 64 adet pompaj tesis bulunduğundan,
subnet olarak 255.255.255.0 ayarlanmıştır. Bu C sınıfı subnet ile 253 adet kuyu kontrol
edilebilmektedir(Şekil 4). Sistem saatini doğrulanması içinde NTP (Network Time Protocol)
kullanılarak yapılmaktadır. Böylece tüm pompaj tesislerinin saati, serverın saati aynı olmaktadır.
Kablosuz ağ güvenliği olarak AES 256bit (Advanced Encryption Standard; Gelişmiş
Şifreleme Standardı) kullanılmıştır. Radius Server program ile de tüm uç noktaların eklenmesi
ya da çıkarılması durumları denetim altına alınmıştır.

Şekil 4. Bir kooperatife ait pompaj sisteminin ağ yapısının genel görünüşü
Kablosuz ağ dış ortam cihazların da en çok 2.4GHz ve 5GHz kablosuz frekansları
kullanılmaktadır. Frekans aralığı 2.4GHz yerine 5GHz frekans aralığından veriyi daha uzak
mesafeye ulaştırmak mümkündür. Daha yüksek frekanslarda dalgaların çok daha hızlı
zayıflaması, temel özelliklerin bir sonucudur. Diğer önemli bir özellik ise frekanslardaki cihazların
sayısıdır. 2.4GHz frekansı, 5GHz frekansından daha fazla enterferansa neden olmaktadır. 2.4GHz
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frekansını kullanan bir çok cihaz olacağı için enterferansa yol acar. Bu nedenle 5GHz hızı
seçilmiştir. Bir başka değişle 2.4GHz dünyanın büyük çoğunluğunun kullandığı bir frekanstır.
5GHz frekansında 23 farklı örtüşmeyen kanal bulunurken, 2.4GHz frekansı sadece 3 farklı
örtüşmeyen kanal ile daha az seçenek vardır(Faludi 2011; Perahia ve Stacey 2013).
2.2 Yazılım Bölümü
Kuyu kontrol programı, Delphi6 2009 Tiburon ile geliştirilmiştir. Veritabanı olarak MS-SQL6
Express 2012 kullanılmıştır. Programın yazılırken, Woll2Woll6 Software Firepower, Turbopower6
ve Raize6 componentleri ile desteklenmiştir. Ayrıca raporlama aracı olarak Quickreport6
kullanılmıştır. Küçük işletmeler için dizayn edilmiş on Windows6 Server 2012 R8 Foundation
üzerinde çalışmaktadır. Tek işlemci çekirdeği, en çok 32Gb ram bellek desteği ile en fazla 15
adet kullanıcıya rol verme desteğine sahiptir.
Ön ödemeli kuyu kontrol sisteminin tüm işlemlerinin yapıldığı yazılımdır. Kartlı sistem
için kredi yükleme, kredi iade, kredi takibi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayıca mobil
haberleşmesi olan GSM(Global System for Mobile Communications; Mobil İletişim İçin Küresel
Sistem) ile de pompaj tesisinin SMS (Short Message Service; Kısa Mesaj Hizmeti) servisi ile
yöneltilmesi sağlanmıştır. Akıllı cep telefonlarının kullanımın artığından web üzerinden
kontrolü yapılmıştır. Aynı servislerin kullanılması sonucunda üyeye ait, detaylı raporlama,
müşteri takibi, tahakkuk işlemleri, mali işlemler gibi kontroller takip edilebilmektedir.
2.2.1. Giriş ekranı:
Programı giriş ekranı Şekil 5’de verilmiştir. Giriş ekranında yetkilendirmek için kullanıcı
adı ve şifreleme istenmektedir. Kullanıcı yetkisine göre program içinde yapacakları
sınırlandırılmıştır. Özellikle kredi yükleme ve iade bölümü bunu için önemlidir.

Şekil 5. Kooperatife ait pompaj tesisi yönetimi programı giriş ekranı
2.2.2. Üye işlemleri
Yetkilendirilmiş kullanıcı; üye işlemlerini, sulama işlemeleri, sıra işlemleri, tahakkuk,
kasa, sabit bilgileri, raporlar, KKS(Kuyu tesisi Kontrol Sistemi) programı bölümlerinden birini
seçerek işlemleri başlatır. Bu bölümlerden üye işlemleri bölümü Şekil 6’da gösterilmektedir. Bu
bölümde kooperatif üyesine ait genel bilgiler ile birlikte üyenin hesap durumu, sulama fişleri,
üyenin tüm arazilerinin bilgileri, üyenin tahsilat bilgileri, kooperatif için sermaye ödemesi gibi
bilgileri görebilmekte, bunlar üzerinde işlemler yapılabilmektedir. Üyenin sulama sırasının
durum ve KKS işlemleri ile SMS işlemlerini de bu ekrandan takip edilmektedir. Tüm üyelerin
kendilerine ait olan Üye Kayıt No’su ile kolayca bulunabildiği gibi diğer bilgileri ile de arama
işlemi gerçekleştirile bilinir. Üyeye avans verme durumları da yer almıştır. Üyeye verilecek olan,
derin kuyusunu çalıştıracak (kontrol panelini aktif edecek olan) Üye RFID kartında bu bölümde
kaydedilir.

Şekil 6. Bir üye ait hesap durumu raporu ekranı
Bir üyeye ait bilgiler Şekil 7’de örmek olarka verilmiştir. Üyeye verilen fişler ile ne işlemler
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kalanı, eksi hesaplardan devreden miktarları ve bu miktarlara ait faiz bilgileri, toplam borcu gibi
bilgileri görebilmektedir.
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Şekil 7. Bir üye ait hesap durumu raporu ekranı
2.2.3. Sulama işlemleri
Sulama işlemleri ekranın da gerçek zamanlı bir ekrandır. O an oluşan pompaj tesisi bilgisi
ve durumları gözlenmektedir. Bu ekran incelendiğinde, kuyuların durumları sarı, yeşil ve
kırmızı olarak gösterilmiştir. Sarı renk kuyu ile bağlantının yapıldığı, fakat şu için bir sulama
yapılmadığını ifade etmektedir. Yeşil renk ile ifade edin ise, kuyuda sulama işlemi yapılmakta ve
işlemin yerel saat ile kaçta biteceği saat belirtilmektedir. Kırmızı renk ile ifade edilen kuyunun
yer aldığı bölgede uzun süren bir elektrik kesintisi olabilir, bağlı olduğu kontrol panosu ile şu an
için iletişimde olmadığını göstermektedir. Tüm kuyuların ortak kullandığı yerel saat, ileri tarihli
sulama bilgileri ile sulama işlemi için bekleyen, sulama yapan ve arızalı kuyuların sayılarının
toplamını da görülmektedir. Pompaj tesisinde oluşabilecek olan, elektrik kesintisi, pompaj
tesisinin panosunda yer alan sigorta atması, termik ve motor koruma rölelerinin elektriği
kesmesi, kontaklarda meydana gelecek her hangi bir arızadan dolayı pompanın çalışmaması
durumları merkeze bir kod ile bildirilmektedir. Bu hata mesajı, sulama ekranında kırmız renk
ile, SMS ilede pompajda sulama yapan çitçiye ait cep telefona mesaj, teknik servise de pompaj
numarası ve oluşan arızanın bilgisi gönderilir. Bu sayede üç birim arızadan anlık olarak haberdar
edilmiştir(Şekil 8)

Şekil 8. Kooperatife ait pompaj tesislerinin durumlarını gösteren gerçek zamanlı bilgi
ekranı
2.2.4. Sıra işlemleri
Üyelerin bir sezon boyunca oluşacak olan sulama taleplerini girişi yapılmaktadır. Hangi
tarih ve saatlerde sulama yapabileceği bilgileri içermektedir. Ayrıca talep girişlerinden sonra
kura çekimi yada üyelerin kendi aralarında yaptıkları sıralama işlemini de yine bu bölümden
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yapılabilmektedir(Şekil 9).

Şekil 9. Kooperatife ait kuyuların sıra işlemlerinin yapıldığı ekran
2.2.5. Tahakkuk işlemleri
Üyeler için yapılmış olan tüm işlemler ve yapılan diğer kooperatif işlemlerine ait tahakkuk
bilgileri bu bölümden yapılmaktadır.
2.2.6. Kasa bilgileri
Kooperatif ait tüm üyelerden alacak/verecek bilgileri ile kooperatife ait tahsilatlar,
ödemeler bu ekrandan giriş yapılarak muhasebeleştirilir.
2.2.7. Sabit bilgiler
Kooperatife ait raporlarda ve makbuzlarda çıkacak olan sabit bilgilerin girildiği bölümdür.
2.2.8. Raporlar
Bu bölümde iki tarih arası oluşan tahsilatlar, iptal edilenler, dönemsel tahsilat dağılım
raporları alınabilmektedir. Raporlar standart bir kooperatifin sık sık kullandığı bilgilerin
hazırlanması için sabit tutulmuştur(Şekil 10).

Şekil 10. Alınabilecek raporlar ekranı
Dönemsel borçlara ait örnek bir dökümü Şekil 11’de verilmiştir. Dönemsel borçları
incelediğimizde ise hangi yıla ve sezona ait olduğu ve genel toplamları görülmektedir. Yapılan
her işleme ait bilgiler borç, tahsilat, faiz, iskonto, toplam borç olarak gösterilmektedir. Bunlara
ait detaylı döküm ile bakiyesi olmayanları dahil ederek de listelemesi sağlanmıştır.

Şekil 11. Raporlar bölümünden alınan dönem borçlar ekranı
Dönemsel raporlar olarak her kuyuya ait toplam çalışma saati, ücreti, toplam tutarı, m3
fiyatı, çekilen m3 cinsinden su miktarı, harcanan elektrik enerjisi bilgileri alınabilmektedir(Şekil
12).
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Şekil 12. Kuyulara ait sarfiyat ekranı
2.3. Sistemin Kullanılması
Yazılımın ve Donanımın kullanımı için, önce çiftçi kooperatifte tanıtılan RF-ID kartını,
kontrol panelinin önündeki okuyucuya yaklaştırır. Okunan değer kablosuz ağ sistemini
kullanarak, merkez veri tabanından önce kartı kontrol eder. Karta sahip kişinin kredi miktarı
yeterli ise ekrana sulamaya hemen yada ileri bir saatte başlamayı seçer. Daha sonra sulama
süresini seçer. Sulama işlemi verilen zaman aralığında başlar ve saati geldiğinde biter. Olası
elektrik kesintisi bilgisi de merkeze bildirilir yada kullanıcı istediği zaman kapatabilir. Böyle
durumlarda kullanılan kredi merkez veri tabanına işlenir. Sistem üzerinde oluşabilecek her türlü
arıza bilgisi de merkez veri tabanına işlenecektir.
Sistenim bir başka kullanma yöntemi ise SMS ile panoyu kontrol etmektir. Kooperatife
ait bir GSM hattına SMS gönderilerek çalıştırabilmektedir. Bu sistem için SMS bilgisi olarak
<üye kodu / kuyu nosu> AC / KAPAT / DURUM yazarak yapılabilmektedir. Gönderilen GSM
hattının da sistemde kayıtlı olması esastır. Üye no, Kuyu no, GSM no bilgilerinin doğrulaması
yapıldıktan sonra AC komutu için sulama hemen başlatılır. KAPAT Komutu gelmişe sulama
hemen durdurulur. Böylece yağmurun başlaması, rüzgârın çıkması gibi özel durumlarda
araziye gitmeden sistemin uzaktan kontrolü sağlanmıştır. DURUM komutunda ise sulamanın
durumunu ve kalan kredi miktarını gösteren bilgiyi yine SMS kanalı ile alır. Her kontrol
panelinde bir adet GSM modülü yoktur. Sadece server üzerinde takılı olan GSM modülü ile
yönetilmektedir. Bu sistemin akış şeması Şekil 13’de verilmiştir.

Şekil 13. Kuyu kontrol sisteminin akış şeması
3. SONUÇLAR
Çiftçilerin yerleşim yerlerinden, ekim dikim yaptığı araziye ulaşıp, elektrik motoru çalıştıran
panoda şalteri kaldırması, sulama işlemi bitene kadar beklemesi ve işlemin tamamlanmasından
sonrada panodaki şalteri kapatması ile çok zaman alıcı bir işlemdir. Ayrıca kooperatiflerin de
panoları yönetmesi, kullanım miktarlarının belirlenmesini imkansız hale getirmektedir.
Kablosuz ağ teknolojilerindeki gelişmeler, iletişim ve haberleşmedeki çeşitliliğinin artması,
sosyolojik olarak zamanın daha değerli olması, tasarımını gerçekleştirdiğimiz sisteminde artık
sulama kooperatiflerde de kullanılmasını gündeme gelmiştir.
Akcaşehir Sulama Kooperatifi 2015 Ağustos ayı içinde, 64 adet pompaj tesisine kontrol
panellerinin montajı yapılmış ve kablosuz ağ sistemi üzerinden, kooperatif merkez binasına
veri gönderilmesi sağlanmıştır. Ağ yapısı gerçek internet ortamına açılmamıştır. Kooperatifin
tüm üye işlemlerinin yapıldığı yazılımla kullanıma alınmıştır.
Kablosuz ağ sistemi, büyük kolaylıktır ve mobilite(=hareketlilik) sağlar. Buda iş verimliğini
artırır. Ölçeklenebilir bir yapı olduğunda yeni pompaj tesislerinin açılması ile ağ yapısı

267

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ
KULLANARAK DERİN KUYU
POMPAJ SİSTEMLERİNİN
YÖNETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN
DONANIM VE YAZILIMININ
KARAMAN BÖLGESİ
AKÇAŞEHİR SULAMA
KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ

büyüyebilir ve kapsama alanı artırılabilir. AES 256bit şifreleme kullanıldığı için haberleşmede
gizlilik en yüksek seviyededir. Hata giderici algoritmalar sayesinde güvenilir haberleşme sağlar.
Sisteme kullanılan Radius sistemi ile yeni eklenen cihazlar ile bağlantı kurulamayan kontrol
panellerin kontrolü sağlanmış olur. Yabancı veri girişlerinin önüne geçilmiştir. Bu özelliklerinin
maliyeti de düşüktür.
Kurulan donanım ve yönetim yazılımı bu işlemleri daha kolay yapılmasına olanak
tanımaktadır. Kontrol panelinin pompaj tesisine montajı için sadece bir elektrikçi teknisyeni
ile yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Antenlerin yönü belirlendikten sonra otomatik olarak
merkez ile bağlantıya geçmektedir. İki anten arası mesafe 40km ye kadar çıkabilmektedir.
Antenlerin bir birlerine linklenmesi ile bu mesafe 200km kadar çıkabilmektedir. Antenlerin
birbirleri ile iletişime geçememesi durumunda, gücü daha iyi olan, başka antenle iletişime
geçebilir. Cihazlarda bulunan mesh mimarisinin özelliği kullanılmıştır. Direkte yada panolarda
arıza olmadığı sürece iletişimde kesinti yaşanmaması için bu önemlidir.
Sistemde oluşabilecek tüm arızalar çiftçiye, merkez veri tabanına ve arıza ekibine anlık
olarak bildirilmektedir. İzleme ekranlarında oluşan olaylar gerçek zamanlı olarak görülmektedir.
Kontrol paneli ve kablosuz ağ sistemi bakım gerektirmediği için ayrıca bir gideri yoktur.
Kurulu tüm pompaj tesislerinden Her kuyuya ait sulama bilgileri merkezden kontrol
edilmektedir. Böylece yıllar bazında su kullanım oranları bilinmektedir. Böylece kooperatif
üyelerinin suyun tasarruflu kullanılmasını sağlar ve gereksiz su tarlaya verilmemiş olunur.
Kontrol paneli üzerinde pano, derin kuyu pompaj tesisinin güvenliğini de sağlar, istenirse
bir kamera sistemi ile pompaj tesisi ve çevresi izlenebilir. Hareket sensörü de ile depoya
yaklaşan olduğunda durumunda çitçiye ve merkeze bildirilir. Ek olarak Pompaj tesisi kapıları ve
pano kapakları istenirse takip edilebilmektedir. Elektrik kesintilerinden kontrol panosu ve anten
sistemi etkilenmemesi için kesintisiz güç kaynağı mevcuttur. Bunun sonucunda uzun elektrik
kesintileri hariç sistem her kısa zaman aralıklarında merkez veri tabanına bilgi göndermektedir.
Oluşan her olay kaydedilmektedir.
Sonuç olarak sulama kooperatiflerinin kullanılması ile suyun kullanımı takip altına
alınmıştır. Kablosuz ağ sistemleri kullanan sulama kooperatiflerinin de bir merkezde toplanıp,
Konya kapalı havzası sulama değerleri anlık olarak takibini mümkün kılmıştır. Bunlara ek
olarak kurulu ağ üzerinden internet hizmeti de verilerek, ses ve data haberleşmesi sağlanırsa
kooperatiflere veya belediyelere ek gelir sağlanabilir.
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KIŞLIK KOLZA (Brassicanapusssp. oleifera L.) ÇEŞİTLERİNİN
ANKARA KOŞULLARINDA VERİM VE VERİM ÖĞELERİ YÖNÜNDEN
KARŞILAŞTIRILMASI
Mehtap Gürsoy1
Farzad Nofouzı2
Dilek Başalma2
ÖZET:
Bu araştırma, 2014 - 2015 yılında Ankara koşullarında 10 farklı kışlık çeşidinin verim ve
verim öğeleri yönünden karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Deneme Tesadüf Blokları
Deneme deseninde üç tekerrürlü olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü arazisinde kurulmuştur. Materyal olarak Excalibur, DK Expower, PR-46W10, TK-05-14,
Champlain, Atenzo, NK Caravel, Süzer, DK Ekstorm ve NK Linus kışlık kolza çeşitleri kullanılmış
olup, 15 Eylül 2014 tarihinde ekim yapılmıştır. Araştırmada; bitki boyu, ana sapa bağlı yan dal
sayısı, ana saptaki kapsül sayısı, kapsüldeki tohum sayısı, bin tane ağırlığı ve tohum verimine ait
gözlemler yapılmıştır. Araştırma sonucunda ele alınan özelliklerin tamamında çeşitler arasında
%1 düzeyinde önemli farklılıklar saptanmıştır. Ortalama değerlere bakıldığında; en yüksek
bitki boyu 133.81 cm ile Süzer çeşidinde, en fazla ana sapa bağlı yan dal sayısı 4.80 adet ile NK
Caravel çeşidinde, en fazla ana saptaki kapsül sayısı 37.73 adet ile Atenzo çeşidinde, kapsülde
tohum sayısı 24.47 adet ile en fazla DK Ekstorm çeşidinde, en yüksek bin tane ağırlığı 3.810
g ile PR-46W10 çeşidinde ve en yüksek tohum verimi de 281.12 kg/da ile NK Caravel çeşidinden
elde edilmiştir. Genel olarak, bu denemede Ankara koşullarında kışlık kolza çeşitlerinden incelenen
özellikler bakımından NK Caravel çeşidinin diğer denenen çeşitlerden daha iyi sonuçlar verdiği
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kolza, Brassicanapusssp. oleiferaL.,verim öğeleri, tohum verimi.

GİRİŞ

Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) oleik asitçe zengin, Omega-3 yağ grubu içerisinde
yer alan, yazlık ve kışlık çeşitleri olan, tohumunda % 40-50 ham yağ içeren önemli bir yağ
bitkisidir. Ayrıca, yetişme devresinin kısa olması, birim alandan yüksek tohum verimi (200250 kg/da) ve yağ oranı (% 45-50) elde edilmesi, ekiminden hasadına kadar bütün yetiştirme
tekniğinin mekanizasyona uygun olması, ilkbaharda hızlı gelişerek yabancı otların gelişimini
engellemesi ve kendisinden sonraki ürüne temiz toprak bırakması gibi özellikleri ile de
oldukça avantajlı bir bitkidir (Beğbağa ve Öztürk, 2008). Diğer yağ bitkilerine göre birtakım
üstün özelliklere sahip olan kolza, Türkiye’de birçok yağ bitkisinin yetişme mevsimi ve bölgesi
dışında da yetişebilmektedir (Karabaş, 2013). Adaptasyon alanının genişliği, yüksek yağ oranı,
yüksek yağ verimi ve yağının kalitesi ile biyodizel standartlarına uygunluğu, kolzanın diğer yağ
bitkileri arasında ön plana çıkmasında etkin rol oynamaktadır (Öztürk ve Akınerdem, 2012).
Kolza ve aspir gibi yağ bitkilerinin hem yazlık hem de kışlık olarak ekiminin yapılabilmesi
tarım alanlarımızın daha verimli kullanımına imkân vermekte ve biyodizel üretimi için gerekli
hammadde teminine katkı sağlamaktadır (Cesur ve ark., 2013).
Kolza tarımında uygun çeşit seçimi çok önemli faktörlerden birisidir. Bölge çiftçilerine
kolzanın tavsiye edilebilmesi için öncelikle verim ve kalite bakımından en uygun çeşitlerin
belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bölgesel çeşit verim denemeleri bölge koşulları altında
yetiştirilebilecek çeşitlerin belirlenmesinde en önemli kaynaktır (Öztürk ve ark., 2008). Bu
araştırma, İç Anadolu Bölgesi için potansiyel bir bitki olan kolzanın üretimine uygun Ankara
ekolojik şartlarında değişik kışlık kolza çeşitleri denenerek, uygun kolza çeşitlerinin belirlenmesi
amacıyla yürütülmüştür.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırma 2014- 2015 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Araştırma ve Uygulama tarlasında yürütülmüştür. Deneme alanının deniz seviyesinden
yüksekliği 860 m olup, alan 39°57’ kuzey enlem, 32°52’ doğu boylam dereceleri arasında
bulunmaktadır. Kolzanın yetişme döneminde (Eylül-Haziran) 2014-2015 yılları sıcaklık
ortalaması 10.24 °C, ve aylık toplam yağış ortalaması da 58.37 mm olmuştur (Anonim 2015).
Yapılan toprak analizi sonuçlarına göre; denemenin yürütüldüğü arazinin toprak bünyesinin
tınlı ve orta alkali reaksiyona sahip olduğu saptanmıştır. Tuzluluk veya tuz konsantrasyonu
belirlenmesinde kullanılan elektriksel iletkenlik değerine (0.19 dS/m) göre tuzsuz sınıfına
1
2

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dışkapı/Ankara mehtapgrsoy@gmail.com
Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Güzelyurt/Aksaray
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KIŞLIK KOLZA
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L.) ÇEŞİTLERİNİN
ANKARA KOŞULLARINDA
VERİM VE VERİM ÖĞELERİ
YÖNÜNDEN
KARŞILAŞTIRILMASI

girmektedir. Toprakta bulunan toplam azot miktarı % 0.12, alınabilir fosfor değeri 4.71
ppm, alınabilir potasyum değeri 462.6 ppm ve organik madde % 0.63 miktarlarda olduğu
belirlenmiştir.
Araştırma, Tesadüf Blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur.
Excalibur, DK Expower, PR-46W10, TK-05-14, Champlain, Atenzo, NK Caravel, Süzer, DK
Ekstorm ve NK Linus kışlık kolza çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Ekim 15 Eylül 2014
tarihinde açılan sıralara elle yapılmıştır. Denemede parsellerden her biri 2 m uzunluğunda ve
5 sıradan oluşmuştur. Sıra araları ise 35 cm’dir. Bitkiler ekimden sonra 20–25 cm boylandığında
1. çapa, yaklaşık bir ay sonra 2.çapa yapılmıştır. Sulama ve tüm bakım işlemleri gerektiği
zamanlarda uygulanmıştır. Hasat olgunluğuna gelen parsellerde (15 Haziran 2015) tesadüfî
seçilen 10 bitkide bitki boyu, yan dal sayısı, ana saptaki kapsül sayısı, kapsüldeki tohum sayısı
ölçümleri yapılmıştır. Hasat tarihi ise 30 Haziran 2015’tir. Her parselden elde edilen tohumların
tartılması ile parsel ve dekara tohum verimleri kaydedilmiş ve daha sonra da bin tane ağırlığı
değerleri saptanmıştır. Elde edilen verilerle Mstat-C istatistiki analiz yöntemine göre varyans
analizleri yapılmış, uygulamalar arasındaki farklılıkların önem düzeyleri Duncan testi ile
değerlendirilmiştir (Düzgüneş ve ark., 1987).

BULGULAR ve TARTIŞMA

Araştırmada; bitki boyu, ana sapa bağlı yan dal sayısı, ana saptaki kapsül sayısı, kapsüldeki
tohum sayısı, bin tane ağırlığı ve tohum verimine ait gözlemler yapılmıştır. Bu gözlem ve
ölçümlere ait verilerle yapılan varyans analizleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Varyasyon
Kaynağı

S.D

Bitki Boyu

Ana Sapa Bağlı
Yan Dal Sayısı

Tekerrür
Çeşit
Hata

Kapsüldeki
Tohum Sayısı

Ana Saptaki
Kapsül Sayısı

Bin Tane
Ağırlığı

Tohum
Verimi

2

3.32

0.34

0.03

0.03

0.35

1.85

9

10.78 **

9.06 **

7.68 **

5.62**

3.32**

4.40 **

18

63.091

0.297

4.047

14.277

0.179

337.633

Çizelge 1. Kışlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera l.) Çeşitlerinin Ankara Koşullarında
Verim ve Verim Öğelerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları
* % 5, ** % 1 düzeyinde önemli
Çizelge 1’de görüldüğü gibi; bitki boyu, ana sapa bağlı yan dal sayısı, ana saptaki kapsül
sayısı, kapsüldeki tohum sayısı, bin tane ağırlığı ve tohum verimi bakımından çeşitler arasında
% 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Tekerrür ortalamaları ve Duncan testi sonuçları
da Çizelge 2›de verilmiştir.
Kışlık Kolza
Çeşitleri

Bitki
Boyu(cm)

Ana Sapa Bağlı Yan
Dal Sayısı (adet)

Kapsülde
Tohum
Sayısı (adet)

Ana Saptaki
Kapsül Sayısı
(adet)

Excalibur
DK Expower
PR-46W10
TK-05-14
Champlain
Atenzo
NK Caravel
Süzer
DK Ekstorm
NK Linus
LSD %5

117.7 1 BC
96.17 E
99.27 DE
91.67 E
115.02 BC
111.13 CD
90.17 E
133.81 A
100.54 DE
127.13 AB
13.63

4.07 A
1.87 C
2.53 BC
2.80 BC
2.93 B
2.60 BC
4.80 A
2.47 BC
3.93 A
4.13 A
0.9349

22.13 AB
18.00 C
17.53 C
24.07 A
17.60 C
19.60 BC
23.53 A
16.33 C
24.47 A
23.93 A
3.451

36.27 A
25.60 CD
23.67 D
34.27 AB
25.93 CD
37.73 A
35.73 A
27.87 BCD
32.60 ABC
34.93 A
6.482

Bin Tane
Ağırlığı (g)

Tohum
Verimi (kg/
da)

2.883 BC
262.22 AB
3.480 AB
210.61 D
3.810 A
219.23 CD
2.590 C
265.92 AB
3.200 ABC 232.91 BCD
3.780 A
240.05 BCD
2.563 C
281.12 A
3.173 ABC 233.24 BCD
2.880 BC 252.3 0 ABC
2.957 BC
259.63 AB
0.7258
31.52

Çizelge 2. Kışlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera l.) Çeşitlerinin Ankara Koşullarında
Verim ve Verim Öğelerine İlişkin Tekerrür Ortalamaları ve Duncan Gruplandırması
Ortalama değerler incelendiğinde en yüksek bitki boyu 133.81 cm ile Süzer çeşidinden
elde edilmiştir. Van ekolojik koşullarına en iyi adapte olabilen, tohum ve yağ verimi yüksek
olan kolza çeşitlerinin tespit edilmesi amacıyla 3 yıl süre ile yaptıkları çalışmalarında ortalama
bitki boyunu 97.4, 103.3 ve 97.5 cm olarak ölçtüklerini bildirmişlerdir (Tunçtürk ve ark., 2005).
Ana sapa bağlı yan dal sayısı bakımından ortalamalar incelendiğinde; en yüksek değer 4.80
adet ile NK Caravel çeşidinde elde edilmiştir. Ankara koşullarında 8 yazlık kolza çeşidi ile 2
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yıl süre ile yaptığı çalışmasında en yüksek ana sapa bağlı yan dal sayısını ortalama 7.99 adet
olarak saptamıştır (Başalma 1999). Gizlenci ve ark., (2011) 52 kolza çeşit ve hattıyla yaptıkları
çalışmalarında en yüksek ana sapa bağlı yan dal sayısı değerini 8.5 adet olarak belirlediklerini
bildirmişlerdir. Ege bölgesi koşullarında 4 kışlık kolza çeşidi ile yaptıkları araştırmalarında en
yüksek ana sapa bağlı yan dal sayısını 7.3 olarak bulduklarını belirtmişlerdir (Beğbağa ve Öztürk
2008). Bu araştırmada en yüksek kapsülde tohum sayısı 24.47 adet ile DK Ekstorm çeşidinde
belirlenmiştir. Ankara koşullarında 25 kışlık kolza çeşidini kullanarak yürüttüğü çalışmasında
kapsüldeki tohum sayısını 22.4 - 31.2 adet olarak belirlemiştir (Başalma 2004). Öz (2002) Bursa
koşullarında iki kışlık kolza çeşidi ile yaptığı çalışmasında en yüksek harnupta (kapsülde) tane
sayısını 30 adet bulduğunu belirtmiştir. Araştırıcıların bulguları çalışmamız ile uyumludur. Ana
sapta kapsül sayısı bakımından en yüksek ortalama değer 37.73 adet ile Atenzo çeşidinden elde
edilmiştir. Yazlık kolza çeşitlerinin Ankara koşullarına adaptasyonu ile ilgili yaptığı çalışmasında
en yüksek ana saptaki kapsül sayısı değerini 56.31adet olarak saptamıştır (Başalma 1999).
Başalma (2004) 25 kışlık kolza çeşidi kullanarak iki yıl süre ile yürüttüğü çalışmasında en
yüksek ana saptaki kapsül sayısı değerini birinci yılda 58.80 adet, ikinci yılda ise 30.40 adet
olarak saptadığını bildirmiştir. Çalışmamızda en yüksek bin tane ağırlığı değeri 3.810 g ile
PR-46W10 çeşidinden elde edilmiştir. Eskişehir koşullarında 5 kışlık kolza çeşidi ile yaptıkları
araştırmalarında bin tane ağırlığı değerlerini 4.38 -3.67 g arasında bulduklarını bildirmişlerdir
(Aytaç ve ark., 2011). Tohum verimi bakımından 281.12 kg/da ile NK Caravel çeşidi en yüksek
değeri göstermiştir. Başalma (1999) Ankara koşullarında yaptığı çalışmasında kışlık kolzada
tohum verimini 247.43 kg/da olarak saptadığını bildirmiştir. Konya koşullarında kışlık kolza ile
yaptıkları çalışmalarında tohum verimini 214.8 kg/da olarak bulduklarını belirtmişlerdir (Öztürk
ve ark., 2008). Bulgularımız diğer araştırıcıların bulguları ile uyumludur.

KIŞLIK KOLZA
(Brassicanapusssp. oleifera
L.) ÇEŞİTLERİNİN
ANKARA KOŞULLARINDA
VERİM VE VERİM ÖĞELERİ
YÖNÜNDEN
KARŞILAŞTIRILMASI

SONUÇ

Verim ve kalite özellikleri bakımından kışlık kolzanın yazlık kolzaya göre daha verimli
ve avantajlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca uygun çeşit seçimi kolzada verim ve kaliteyi artıran
en önemli faktörlerden biridir. Genel olarak, Ankara koşullarında denenen kışlık kolza
çeşitlerinden gözlemlediğimiz özellikler bakımından NK Caravel çeşidinin daha iyi sonuçlar
verdiği söylenebilir.
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AKSARAY İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ
Sedat Yokuş1
Mustafa Tunç2
Cevat Aydın3

ÖZET

Bu araştırmada, Aksaray ilinin tarımsal mekanizasyon özelliklerine yer verilmiştir. Aksaray
ilinin istatistiksel olarak traktör sayısı, biçerdöver sayısı, tarımsal alet-makine sayısı ve tarımsal
mekanizasyon düzeyi göstergeleri hesaplanarak özetlenmiştir. 2004 ve 2013 yılları verileri
sırasıyla; ortalama traktör gücü 36,97 kW ve 37,17 kW, işlenen alana düşen traktör gücü 1,26
kW ha-1ve 1,45.kW ha-1, 1000 ha alana düsen traktör sayısı 36,49 ve 36,64 adet, 1000 ha alana
düşen biçerdöver sayısı 0,30 ve 0,86 adet, bir traktöre düşen işlenen alan 27,40 ve 27,66 ha, bir
biçerdövere düşen işlenen alan 3.311,5 ha ve 1.166,86 ha olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biçerdöver, mekanizasyon düzeyi, Aksaray, traktör, tarımsal
mekanizasyon.

1. GİRİŞ

Tarımsal mekanizasyon, tarımsal üretimde iş verimini geliştirmek için insan el emeği
yerine üretim teknolojilerinin gereği olarak kullanılan her türlü mekanik araçların tasarımı,
yapımı, geliştirme ve uygulama deneyleri, pazarlama, işletme, bakım, onarım ve yayımı ile ilgili
hizmetlerden oluşmaktadır (Tezer, 1980; Zeren ve ark., 1995; Koçtürk ve Avcıoğlu, 2007; Akar
ve ark. 2012). Ülkemiz tarımsal mekanizasyon düzeyi kriterleri dünya ortalamasının üzerinde,
ancak gelişmiş ülkeler düzeyinden daha düşük seviyededir (Altuntaş ve Aslan, 2009). Modern
tarım 4tekniğinin vazgeçilmez girdisi olan tarımsal mekanizasyon, pahalı ve uzun vadeli
yatırımlar olması nedeniyle iyi bir planlamayı gerektirmektedir. Bunun için ülkesel ve bölgesel
bazda tarımsal mekanizasyon durumu ve sorunları yeterince ortaya konulmalıdır (Baydar ve
Yumak, 2000). Bu çalışmada, Aksaray ilinin biçerdöver, traktör, tarımsal alet-makineleri varlığı
ve hesaplanan mekanizasyon düzeyi gösterge değerleri verilmiştir.

2. MATERYAL ve METOT

Kuzey ve güney Anadolu dağlarının birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu Bölgesinin
Orta Kızılırmak kesiminde ve kuzey yarımkürede 38-39 kuzey paralelleri ile 33-35 doğu
meridyenleri arasında yer alan Aksaray’ın, kuzeyinde Kırşehir ve Ankara, doğusunda Nevşehir,
güneydoğusunda Niğde, güneyinde Konya, kuzeybatısında Tuz Gölü bulunmaktadır.
Aksaray, 7.997 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye’nin % 10’unu kaplamaktadır. Türkiye geneli iller
sıralamasında 39. sıradadır. Aksaray’ın deniz seviyesinden yüksekliği 980 m’dir. Geniş bir arazi
alanına sahip olan Aksaray ilinde Erciyes’ten sonra Orta Anadolu’nun en yüksek dağı olan
Hasandağı (3268 m.), Küçük Hasandağı (3040 m.) ve Ekecik Dağı (2033 m.) gibi volkanik
dağlar ile lavların meydana getirdiği platolar bulunmaktadır. Aksaray’ın yüzölçümünün
büyük bir kısmı ovalık olup, bu ovaya İl’in adı verilmiştir. Uçsuz bucaksız düz bir araziden
oluşan Aksaray Ovası’nın yolu, kimi yerde yaylalar tarafından kesilir, küçük yükseltiler halindeki
engebeler Ova’nın göz alabildiğine uçsuz bucaksızlığını tatlı bir şekilde kesintiye uğratır.
Önemli yaylaları ise Obruk, Haydar, Çağşak, Yeniyayla, Aliağa Obası ve Kemerseki olup, Eskil
ilçesi en çok yaylası olan (72 yayla) ilçedir. Aksaray İli orta iklim kuşağında olup, soğuk, karasal
iklim tipine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıktır. Yağışlar genellikle ilkbahar
ve kış aylarında görülmektedir. Ortalama yağış miktarı (son 40 yıl) 340 mm (kg/m²)’ dir. Yazkış ve gece-gündüz sıcaklık farkları çok fazladır. Aksaray’ın İklimine bağlı olarak tabi bitki
örtüsü, ilkbaharda yeşeren çayırlar, gelincik, papatya, keven ve diğer vs. otlarla, yaprakları
dikensi bir görünüme sahip, yarı kurakçıl bitkilerdir. Ağaç türleri olarak; meşe, sedir, karaçam,
akasya, badem, aylantus gibi türler bulunmaktadır. Hasandağı ve Ekecik Dağları üzerinde meşe
koruluklarına rastlanır. (Anonim, 2015a).
Uluslararası alanda bir ülkenin veya bölgenin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde
çeşitli metotlar kullanılmaktadır. Bu metotların en yaygın olanları birim alana düşen traktör
gücü (kW/ha), traktör başına düşen tarım alanı (ha/traktör), birim tarım alanına düşen traktör
sayısı (traktör/1000 ha)’dır. Bununla beraber traktör başına düşen tarım iş makinası kütlesi, tarım
kesiminde kullanılan enerji çeşitliliği, traktör kullanma süresi ve üreticilerin traktör alım gücü
gibi değerler mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde kullanılan diğer kriterler olmaktadır
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(Pınar ve ark., 1994; Ülger ve ark. 2002; Işık ve ark., 2003; Sessiz ve ark., 2006; Arıöz, 2007; Yıldız
ve ark., 2007; Koçtürk ve Avcıoğlu, 2007; Lüle ve ark. 2012).
Bu araştırmada, araştırma ile ilgili çalışmalardan ve Türkiye İstatistik Kurumu
verilerinden faydalanılmış, tabloler ve grafikler oluşturulmuş, değerlendirmeler yapılmıştır. Son
on yıla ait biçerdöver sayıları, traktör sayıları ve tarımsal alet-makinelerdeki yıllık değişimler ve
mekanizasyon düzeyi göstergeleri sunulmuştur.

AKSARAY İLİNİN TARIMSAL
MEKANİZASYON
ÖZELLİKLERİ

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Türkiye İstatistik Kurumu verileri ışığında Aksaray iline ait, son on yıla ilişkin traktör sayıları
güç gruplarına göre Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de sunulan veriler incelendiğinde, 2004 yılı
traktör verilerine göre toplam traktör sayısı 14.052 adet olduğu, 2013 yılı traktör verilerine göre
ise 15.044 olduğu anlaşılmaktadır. 2004 – 2013 yıllarını kapsayan on yıllık toplam traktör sayıları
incelendiğinde artışların ve azalışların olduğu görülecektir. 2004 ile 2013 yılları arasında tek
akslı 1-5 BG gücündeki traktörlerin sayısının yaklaşık % 240, tek akslı gücü 5 BG’nin üzerindeki
traktörlerin sayısının % 600, iki akslı 1-10 BG gücündeki traktörlerin sayısının % 620 arttığı, 1124 BG gücündeki traktörlerin sayısının % 34 azaldığı, 25-34 BG gücündeki traktörlerin sayısının
% 286, 35-50 BG gücündeki traktörlerin sayısının % 1, 51-70 BG gücündeki traktörlerin sayısının
% 3 ve 70 BG’nin üzerindeki traktörlerin sayısının ise % 127 arttığı görülmektedir.
Aksaray ilindeki yıllara göre biçerdöver sayısı şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde
2004 yılında 124 adet olan biçerdöver sayısı, 2013 yılında 313 adede yükselmiştir. 2004 ile
2013 yılları arasında 0-5, 6-10, 11-20 ve 21 ve üzeri yaş grubu biçerdöverlerin sayılarında artış
olmuştur.
Aksaray ilindeki 2004 ve 2013 yıllarındaki tarım alet ve makineleri sayıları Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre tablo 2’de verilmiş olup, 2004 – 2013 yıllarını kapsayan on yıllık
değişim oranları oransal olarak hesaplanmıştır ve verilmiştir. İstatiski veriler incelendiğinde,
tarım aletleri ve makineleri sayılarında artışlar ve azalışlar olmuştur. Tablo 2’ye göre; ark açma
pulluğu, dişli tırmık, kombikürüm, selektör, tınaz makinesi, sedyeli, motorlu pülverizatör
tozlayıcı kombine atomizör, atomizör, motopomp, kuluçka makinesi, yağmurlama tesisi,
hayvanla ve traktörle çekilen ara çapa makinesi, anıza ekim makinesi, sap döver harman
makinesi ve yayık gibi tarım aletlerinde ve makinelerinde azalmalar olurken, diğer makinelerde
artışlar olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumuna göre Aksaray ilinin tarım alanı 2004 yılında toplam tarım
alanı 410.627 ha iken 2013 yılında 385.051,4 ha’dır.
Aksaray ilinin traktör güç grupları ve ortalama traktör güçleri Tablo 3’te verilmiştir. Tablo
3’e göre 2004 yılında toplam traktör gücü 705.746,5 BG, 2013 yılında ise toplam traktör gücü
759.771 BG’dir.
Şekil 3’te Aksaray ilinin ilçelerine göre traktör sayıları verilmiştir. Buna göre Merkez
ilçede 7.707, Ağaçören ilçesinde 1.487, Eskil ilçesinde 2.021, Gülağaç ilçesinde 1.350, Güzelyurt
ilçesinde 289, Ortaköy ilçesinde 1.840 ve Sarıyahşi ilçesinde ise 350 adet traktör bulunmaktadır.
Şekil 4’e göre ise ilçelere göre biçerdöver sayıları Merkez ilçede 250, Ağaçören ilçesinde
4, Eskil ilçesinde 45, Gülağaç ilçesinde 2, Ortaköy ilçesinde 17 ve Sarıyahşi ilçesinde ise 12
adettir. Güzelyurt ilçesinde biçerdöver bulunmamaktadır.
Aksaray ilinin tarımsal mekanizasyon düzeyi ile ilgili hesaplamalar Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4’e göre; 2004 yılında 36,49 olan traktör/1000 ha göstergesi değeri 2013 yılında 36,64
olmuştur ve ha/traktör gösterge değeri de 2004 yılında 27,40 iken 2013’te ise 27,66’da kalmıştır..
Biçerdöver/1000 ha gösterge değeri 2004 yılında 0,30 iken 2013 yılında 0,86’ya yükselmiştir.
Ha/biçerdöver gösterge değeri 3.311,50’den 1.166,86^ya düşmüştür. kW/ha gösterge değeri
2003 ile 2014 arasında 1,26’dan 1,45’e çıkmıştır. Ortalama traktör gücü ise 2004 yılı ile 2013 yılı
arasında 36,97 kW’tan 37.17 kW’a yükselmiştir.
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Tablo 1: Aksaray İlinin Son On Yıla Ait Traktör Sayıları
Yıllar

Toplam

2004
2005

Tek Akslı (BG)

İki akslı (BG)

1-5

5+

1-10

11-24

25-34

35-50

51-70

14.052

5

6

5

35

98

7.947

5.526

70+
430

13.954

5

6

5

33

321

7.524

5.566

494

2006

14.239

4

6

21

17

328

7.622

5.623

618

2007

14.330

4

6

20

17

324

7.697

5.615

647

2008

14.382

4

6

21

17

324

7.674

5.658

678

2009

14.573

6

22

27

17

339

7.728

5.720

714

2010

14.641

11

23

28

19

327

7.785

5.725

723

2011

14.783

12

36

29

19

331

7.848

5.760

748

2012

15.090

15

41

33

21

367

7.892

5.812

909

2013

15.044

17

42

36

23

378

7.872

5.697

979

Tablo 2: Aksaray İlinin 2004 ve 2013 Yılına Ait Tarımsal Alet-Makine Sayıları
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Tarım Alet ve Makineler

2004

2013

Değişim(%)

Hayvan Pulluğu

1.429

1.102

-22,88

Kulaklı Traktör Pulluğu

14.186

14.879

4,89

Ark Açma Pulluğu

672

762

13,39

Diskli Traktör Pulluğu

432

604

39,82

Diskli Anız Pulluğu (Vanvey)

919

1024

11,43

Kulaklı Anız Pulluğu

1.296

1.409

8,72

Toprak Frezesi (Rotovatör)

263

366

39,16

Kültüvatör

4.753

5.129

7,91

Merdane

446

512

14,80

Diskli Tırmık (Diskarolar)

3.776

3.946

4,50

Dişli Tırmık

682

879

28,89

Kombikürüm (Karma Tırmık)

82

97

18,29

Ot Tırmığı

263

529

101,14

Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinası

5.821

6.348

9,05

Kombine Hububat Ekim Makinası

3.287

3.846

17,01

Patates Dikim Makinası

64

56

-12,50

Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinası

21

88

319,05

Kimyevi Gübre Dağıtma Makinası

6.123

7.619

24,43

Orak Makinası

1.152

787

-31,68

Biçer Bağlar Makinası

-

8

-

Balya Makinası

14

123

778,57

Tınaz Makinası

30

36

20,00

Döven

30

15

-50,00

Patates Sökme Makinası

65

70

7,69

Kombine Patates Hasat Makinası

5

15

200,00
85,04

Pancar Sökme Makinası

274

507

Kombine Pancar Hasat Makinası

88

97

10,23

Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinası

192

545

183,85

Ot Silaj Makinası

3

27

800,00

Mısır Silaj Makinası

50

144

188,00

Mısır Daneleme Makinası

3

-

-

Mısır Hasat Makinası

6

15

150,00
-72,41

Selektör (Sabit Veya Seyyar)

29

8

Yem Hazırlama Makinası

193

194

0,52

Sap Parçalama Makinası

11

26

136,36

Sırt Pulverizatörü

5.928

5.510

-7,05

Sedyeli, Motorlu Pülverizatör Tozlayıcı Kombine Atomizör

76

43

-43,42
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4.499

5.360

19,14

Motorlu Pulverizatör
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24,65
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Tozlayıcı

37

37

0,00

Atomizör

229

172

-24,89
18,59

Santrifüj Pompa

990

1174

Elektropomp

4.362

4.637

6,31

Motopomp (Termik)

1.001

834

-16,68

Derin Kuyu Pompa

1.528

1.925

25,98

Süt Sağım Makinası (Seyyar)

1.388

4.400

217,00

Römork (Tarım Arabası)

18.032

19.170

6,31

Su Tankeri (Tarımda Kullanılan)

1.074

1.249

16,29

Dip Kazan (Subsoiler)

407

507

24,57

Rototiller

266

306

15,04

Taş Toplama Makinası

4

33

725,00

Toprak Tesviye Makinası

266

240

-9,77

Set Yapma Makinası

411

391

-4,87

Toprak Burgusu

36

56

55,56

Hayvanla Ve Traktörle Çekilen Ara Çapa Makinası

1.263

822

-34,921

Pnömatik Ekim Makinası

67

320

377,61

Üniversal Ekim Makinası (Mekanik) (Pancar Mibzeri Dahil)

125

6

-95,20

Anıza Ekim Makinası

-

4

-

Fide Dikim Makinası

-

1

-

Sap Döver Ve Harman Makinası (Batöz)

3.529

2.504

-29,05

Sap Toplamalı Saman Yapma Makinası

1.822

1.951

7,08

Saman Aktarma-Boşaltma Makinası

116

187

61,21

Motorlu Tırpan

5

130

2500,00

Ürün Kurutma Makinası

2

1

-50,00

Yem Dağıtıcı Römork

18

1

-94,44

Kepçe (Tarımda Kullanılan)

3.529

331

-90,62

Kaynak: Anonim, 2015b
Tablo 3: Aksaray İlinin Traktör Güç Gruplarına Göre Traktör Sayılarının Değişimi ve
Ortalama Traktör Güçleri
Güç Grupları (BG)
Traktör
Güçleri
Ortalama
Traktör
Gücü
Yıllar
2004
2013
Yıllar
2004
2013
Yıllar
2004
2013

1-5

5+

1-10

11-24

25-34

35-50

51-70

70+

3

5

5,50

17,50

29,50

42,50

60,50

70

Güç Gruplarına Göre Traktör Sayıları (Adet)
35
98
7.947
5.526
430
23
378
7.872
5.697
979
Toplam Traktör Güçleri (BG)
15
30
27,5
612,5
2.891
337.747,5 334.323,0 30.100
51 210
198,0
402,5
11.151
334.560,0 344.668,5 68.530
Toplam Traktör Gücü
Ortalama Traktör
Ortalama Traktör Gücü (KW)
(BG)
Gücü (BG)
705.746,5
50,22
36,96
759.771,0
50,50
37,17
5
17

6
42

5
36

Kaynak: Anonim, 2015b
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Tablo 4: Aksaray İlinin Hesaplanan Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi Göstergeleri
Mekanizasyon Düzeyi Göstergeleri
Yıllar

Biçerdöver/
1000 ha

ha/
Biçerdöver

Traktör/
1000 ha

ha/
traktör

kW/
ha

Ortalama
Traktör Gücü
(kW)

2004

0,30

3.311,50

36,49

27,40

1,26

36,97

2013

0,86

1.166,86

36,64

27,66

1,45

37,17

Kaynak: Anonim, 2015b

Şekil 1. Aksaray İli Haritası

Şekil 2. Aksaray İlindeki Biçerdöver Sayılarının Yaş Grubuna Göre Dağılımı

Şekil 3. Aksaray İlinde Traktör Sayılarının İlçelere Göre Dağılımı
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Şekil 4. Aksaray İlinde Biçerdöver Sayılarının İlçelere Göre Dağılımı
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Aysel Çimen1
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Çağlar Yaylalı3

ÖZET

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı, çalışanları iş kazalarından ve meslek
hastalıklarından korumak ve çalışanların daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında son yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında
iş sağlığı ve güvenliği konularına yaklaşımların reaktif olmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Artık iş sağlığı ve güvenliği konularına önlem alıcı (proaktif ) yaklaşım modeli benimsenmiştir.
Proaktif model sayesinde işyerlerinde mevcut potansiyel risklerin belirlenmesi ile, bir kaza
yaşanmadan önce önleyici ve düzeltici faaliyetlerin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu
yaklaşım sonucu işverenlerin risk değerlendirmeleri yapmaları kanunen zorunlu hale gelmiştir.
Bu çalışmada Karaman ilinde bulunan bir elma bahçesindeki elma yetiştiriciliği
faaliyetleri incelenmiş, hata türü ve etkileri analizi (HTEA) metodu kullanılarak bahçenin risk
değerlendirmesi yapılmıştır.Yapılan inceleme sonucu ortaya çıkan potansiyel risklerin tespiti
yapılarak bu riskler için düzenleyici ve önleyici faaliyetler belirlenmiştir. Bu uygulamanın elma
bahçeleri için önemi kanıtlanmış ve diğer meyve bahçelerinde yapılacak çalışmalara örnek
teşkil etmesi umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Elma Bahçesi, Risk Analizi

1. GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterince alınmaması, iş kazaları ve meslek
hastalıklarının oluşmasına yol açacaktır. Bu durum bir kişiyi etkiler gibi görünse de aslında
birçok insanı ve kurumu etkileyecektir. “Bir iş kazası meydana geldiğinde sadece işçiyi
etkilememekte, işçinin ailesini, yakınlarını, iş arkadaşlarını aynı iş kolunda çalışan diğer isçileri,
işvereni, sendikaları devleti dolayısı ile bütün ülke ve toplumu etkilemektedir(Akay, 2006).
İş sağlığı ve güvenliği çalışmasında, iş sağlığı ve güvenliği terimlerinin anlamlarını
karşılaştıracak olursak: İş sağlığı, sağlıklı bir yaşam çevresi için gereken sağlık kurallarını
içerirken; iş güvenliği, daha çok, işçinin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin
ortadan kaldırılması için gerekli teknik kuralların tamamını ele alır. İş sağlığı ve güvenliği,
çalışanı koruma amacı güder. İş kazalarını ve meslek hastalıklarının oluşumunu önlemek,
sağlıklı çalışan ve sağlıklı iş planlar.
Sağlıklı yaşam çevresi, iş ortamında çalışanları koruduğu gibi motive edip, başarılı
olmalarını sağlar. Sağlıklı yaşam ortamını oluşturmak için tehlikeler önceden tespit edilmeli
ve tehlikelere karşı önlem alınmalıdır. Pozitif güvenlik kültürü oluşturulmalıdır. Yani, işyerinde
sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulmalıdır.
Elma, dünya üzerinde yayılma alanı çok geniş olan ve değişik ekolojilerde üretimi
yapılabilen bir türdür. Elmanın anavatanı Anadolu’yu da içine alan Güney Kafkaslardır. Ekolojik
şartların uygunluğu ve gen merkezi olması nedeniyle elma, yurdumuzun hemen her yerinde
çok eski yıllardan beri yetiştirilmektedir. Kuzey Anadolu, Karadeniz kıyı bölgesi ile İç Anadolu ve
Doğu Anadolu yayları arasındaki geçit bölgeleri ve son yıllarda güneyde göller bölgesi elmanın
önemli yetiştiricilik alanlarını oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki elma bahçelerini iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine göre
kurmak. Kurulan bahçeleri bu kurala göre uyarlamaktır. Ayrıca bu elma bahçelerinde çalışan
işçilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına maruz kalmamaları için önceden alınması gereken
tedbirleri belirlemektir. Yaptığımız çalışmanın sadece bu elma bahçesi ile sınırlı kalmayıp, diğer
elma bahçelerine de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz.

2. ARAŞTIRMA METOTU VE YÖNTEMİ

Risk kavramı; “belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının
ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimi” olarak tanımlanabilir.
Gerçekte risk kavramının tanımlanmasından ziyade riskin değerlendirilmesi ve riskin
yönetilmesine odaklanmak gerekir. Günümüzde bu amaçla çok sayıda çalışma yapılmış
ve yöntem geliştirilmiştir. Bu duruma bağlı olarak, riskin kullanım alanı ve ele alınış tarzı
1
2
3

Doç.Dr., Karamanoğlu MehmetbeyÜniversitesi,Kamil Özdağ Fen Fakültesi, acimen@kmu.edu.tr
Ögr.Gör., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, alibilgic@kmu.edu.tr Yrd.
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279

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

BİR ELMA BAHÇESİNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KAPSAMINDA HATA
TÜRÜ VE ETKİLERİ
ANALİZİ (FAILURE MODE
AND EFFECT ANALYSIS)
YÖNTEMİ İLE RİSK ANALİZİ

doğrultusunda farklı disiplinler farklı risk tanımları yapmıştır. Zhang Lin’e göre risk konusunda
üstat kabul edilen Turner’ın dediği gibi “Her şeyin üstünde ya da kapsayan bir risk bakış açısı
bulunmaktadır.” (Zhang- Lin, Jing ve Hui-Qiang, 2007, s. 331).
Risk; “Birim zarar yükünün, birim zaman basına gerçekleşme olasılığıdır.” şeklinde
tanımlamıştır (Sage ve White,1980).
Risk kavramının değişik tanımları yer almaktadır. Matematiksel olarak bakıldığında risk,
(ISO 31000 (2002)) standardına göre güvenliğe ilişkin tehlikelerin önemini değerlendirmemiz
için kullanılan bir parametredir. Tehlikeler ise şiddetli bir şekilde sonuçlanabilecek olası olaylar
ve koşullardır. Bu durumda risk (R), bir tehlike için olası sonuçların (C) ciddiyetinin bir fonksiyon
olarak değerlendirilmesidir ve o özel tehlike için gerçekleşme olasılığı (P) dır.
R = f (C,P)
Hem olası sonuçlar (C) hem de gerçekleşme olasılığı (P), insan faktörleri, operasyon el
faktörler, yönetim faktörleri, mühendislik faktörleri ve zaman gibi değişken parametrelerin
fonksiyonudur. C ve P arasındaki en basit olası ilişkinin kullanılması normaldir, yani risk (R)
fonksiyonu ikisinin bir ürünüdür:
R=C×P
P: Olasılık C: Sonuç
Verilen bu basit denklemle, riski daha iyi kavrayabiliriz. Örnek olarak, yüksek bir sonuç
(C) ve yüksek bir gerçekleşme olasılığı (P), belirli tehlikenin, güvenlik perspektifinden ihmal
edilemez olarak dikkate alınacak çok yüksek bir risk taşıdığını gösterir. Öte yandan, düşük
bir sonuç (C) ve düşük bir olasılık (P), düşük bir risk seviyesini temsil eder. Düşük risk seviyesi
normal olarak, güvenlik bağlamında ihmal edilebilir algılanır. Yüksek sonuç ve düşük bir olasılık
sonucundan doğan risk seviyesi veya belirtilenin aksine, sıklıkla tolere edilebilir olacaktır, fakat
olağanüstü durumlarda ya ihmal edilebilir ya da tolere edilemez olabilir. Özel dikkat gerektiren
tehlikeler, hem sonuç hem de olasılık seviyesinin kayda değer olduğu yerlerdedir.
2.1. Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi için, bir çalışmada, (HSE, 2006) insanlar üzerinde tehlike
oluşturabilecek etkenlerin ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve tehlikeli durumdan
güvenli bölgeye geçisin sağlanması seklinde tanımlama yapmıştır. Risk değerlendirme
temelde 5 ana adımdan oluşmaktadır. Tüm yöntemler ile temelde bu adımlar doğrultusunda
analiz yapılmaktadır. Bu adımlar aşağıda sıralanmıştır.
1- Tehlikelerin belirlenmesi.
2- Sistemin hangi bileşeninin ne şekilde zarar göreceğinin belirlenmesi.
3- Risklere değer biçilmesi ve önlemlerin belirlenmesi .
4- Sonuçların kaydı ve uyarlanması.
5- Değerlendirilmenin gözden geçirilmesi ve eğer gerekli ise güncellenmesi.
Bu adımların paralelinde risk analizi yaparken aslında aşağıdaki 4 ana soruya cevap
aranmaktadır;
1- Tehlikeler nelerdir?
2- Potansiyel etki ve sonuçlar nelerdir ve bunlar kabul edilebilir midir?
3- Bu etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nedir?
4- Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi için kontrol ve koruma
çalışmaları yeterli midir?
Bu sorular ve olası cevapları içinde, en dikkate değer bölüm “Kabul Edilebilir Risk
”kavramında ortaya çıkmaktadır. Genel olarak risk değerlendirme içinde riskler, 3 bölümde ele
alınır (Bayar, 2010).
a. Kabul Edilemez Riskler: Olağan dışı koşullar (savaş zamanı gibi) hariç, faydaları ne olursa
olsun kabul edilemez sayılan risklerdir. Risklere yol açan faaliyetler yasaklanmalı veya maliyeti
ne olursa olsun riskler indirgenmelidir.
b. Tolere Edilebilir Riskler: Faydaların korunması için dayanılabilir olanlardır. Bu riskler ve
ürettikleri yüklerin indirgenmesinde çok oransız (maliyet, çaba ve zaman açısından) olmadıkça,
indirgeme tedbirlerinin edinilmesiyle, makul bir şekilde uygulanacak kadar düşük tutulur.
c. Kabul Edilebilir Riskler: İşletmenin yasal zorluklar ve kendi yönetimsel prosedürleri
dikkate alındığında, dayanabileceği düzeye indirilmiş riski ifade eder. Risk değerlendirmesinde
risk, birçok farklı formda gösterilebilir.
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2.2. Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA)
Hata Türleri ve Etkileri Analizi HTEA – (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA) sistemde
oluşabilecek hataları ve riskleri önceden tahmin edip, meydana geldiklerinde nasıl bir etki
oluşturacaklarını öngören ve bunlar için iyileştirme çalışmaları yapan bir tekniktir. HTEA hem
nitel hem de nicel öğeleri barındırması ve riski üç çarpanla değerlendirmesi ile diğer risk
analizlerinden kendini ayırt etmektedir.
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HTEA’nın yaygın olarak kullanılabilen dört çeşidi mevcuttur:
1- Tasarım HTEA,
2- Süreç HTEA
3- Sistem HTEA
4- Servis HTEA
Tasarım HTEA: Tasarım HTEA, ürün deneme safhasından önce tasarım esnasında veya
ürünün fizibilite çalışmaları esnasında karmaşık ürünlerdeki ana riskli bölgeleri bulup ortaya
çıkarmak için yapılan HTEA çalışmasıdır.
Süreç HTEA: Üretim ve montaj işlemlerini analiz etmek için kullanılır.
Üretim ve montaj işlemlerinde aksaklıklara yol açan hata türleri üzerine odaklanır.
Sistem HTEA: Bütün donanımların ve tasarımın tamamlanmasının sonrasında üretim,kalite
güvence gibi sistemlerin akışını en elverişli hale getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Sistem
HTEA sistemde bozukluklara neden olan potansiyel hata türlerine odaklanır.
Servis HTEA: Müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla üretim, kalite güvence ve
pazarlama koordinasyonu ile uygulanan bir yöntemdir (Yılmaz, 2000).
HTEA ile yapılan çalışmalarda olası hatalar önceden belirlenir, bunların oluşturabileceği
etkiler hesaplanır ve bunların öncelikleri ve tespit edilebilirlikleri belirlenir. Tüm bu aşamalar
önceden belirlenmiş bir sistem ve formül çerçevesinde ele alınırlar.
Hataların öncelikleri üç ana faktör ile belirlenir, Bunlar;
- Ortaya çıkma, (Olasılık) (O)
- Ağırlık, (şiddet) (A)
- Saptama (Farkedilebilirlik) (S)
Potansiyel risk oluşturabilecek unsurların olasılıkları, ağırlıkları (şiddet) ve fark edile
bilirlikleri tayin edilerek ve bu tayin edilen değerler kullanılarak, Risk Öncelik Sayısı (RÖS)
hesaplanır.
Bu çalışma iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ve uygulamalarına ilişkin Karaman
ilinde bulunan bir elma bahçesi için, Süreç HTEA yöntemi kullanılarak yapılan risk analizi ve
değerlendirmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Söz konusu elma bahçesinde HTEA çalışması 4 aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar
sırası ile aşağıda yer almaktadır.
a. HTEA Kapsamının belirlenmesi; Yapılan çalışma kapsamında HTEA yöntemi ile risk
analizi yapılacak proses olarak Karaman ilinde belirlenen bir elma bahçesinde elma yetiştiriciliği
ile ilgili faaliyetler seçilmiştir.
1. b. HTEA Ekibinin kurulması; HTEA yöntemi ile yapılacak risk analizi ekibi aşağıdaki
kişilerden oluşturulmuştur.
2. Elma bahçesinde sorumlu işletme Şefi (Ziraat Mühendisi)
3. Elma bahçesinden sorumlu ustabaşı
4. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
c. HTEA yöntemi ile risk analizi yapılacak prosesteki tehlikelere yönelik çalışmalar;
Risk analizi yapılacak elma bahçesinde yapılan tüm faaliyetler incelenmiş ve bu faaliyetler
sırasında meydana gelebilecek olası tehlikeler belirleniştir
d. Risk öncelik sayılarının hesaplanması ve değerlendirilmesi; Belirlenen olası
tehlikelerin olasılık, şiddet ve tespit edilebilirlik değerleri hesaplanarak, bunlara bağlı Risk
Öncelik Puanları belirlenmiştir.
- Ortaya çıkma, (Olasılık) (O)
- Ağırlık, (şiddet) (A)
- Saptama (tespit edilebilirlik) (S)
Risk Öncelik Puanı = O x A x S
Olasılık, şiddet ve tespit edilebilirlik değerleri aşağıdaki skalalara göre belirlenmiştir.

BİR ELMA BAHÇESİNDE
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Tablo 1. Ortaya çıkma derecelendirme tablosu
Olasılık (O)

Derece

Tehlikenin Ortaya Çıkma İhtimali (İşgünü olarak)

Neredeyse hiç

1

<1:1500000

Düşük 2

2

1:150000

3

1:15000

4

1:2000

5

1:1000

6

1:200

7

1:100

8

1:50

9

1:20

10

1:10

Orta

Yüksek
Çok yüksek

Tablo2. Ağırlık Derecelendirme Tablosu
Şiddet (A)

Derece

Neredeyse Hiç

1

Çok Önemsiz

2

Önemsiz

3

Orta

4,5 veya 6

Yüksek

7 veya 8

Çok Yüksek
Tablo 3. Saptama derecelendirme tablosu

9 veya 10

Tespit Edilebilirlik (S)

Derece

Çok Yüksek

1

Yüksek

2 veya 3

Orta

4 veya 5

Az

6 veya 7

Çok Az
8 veya 9
Yapılan çalışmada risk öncelikli sayısının belirlenmesi ile önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Belirlenen sayı aralıklarına göre tabloda verilen değerler göz önüne alınarak alınacak
iyileştirici faaliyetler öncelik sırası oluşturulmuştur.
Tablo 4. Risk Öncelik Sayısı (RÖS) Değerlendirmesi
RÖS DEĞERi
RÖS< 40
40≤RÖS≤100
RÖS >100

3.BULGULAR VE TARTIŞMA

ÖNLEM KARARI
Önlem almaya gerek yok.
Önlem alınabilir
Önlem alınması gereklidir.

Elma bahçesini kapsayan risk analizinde, öncelikle potansiyel riskler kurulan takım üyeleri
ile beraber saha çalışması yaparak belirlenmiştir. Ardından takım üyeleri ile yapılan toplantıda
belirlenen riskler, hata türü ve etkileri analizi ile olasılık, şiddet ve fark edilebilirlik değerleri
belirlenerek belirlenen risklerin RÖS sayılarına ulaşılmıştır.
Elma bahçesinde çalışanlarının karşılaştığı en yüksek potansiyel tehlikeler nelerdir? Bu
problemle ilgili çalışmalar, elde edilen en yüksek 11 bulgu ve bulgulara dayalı yorumlar aşağıda
yer almaktadır.
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Tablo 5. HTEA Elma Bahçesinde Mevcut Risk Değerlendirme Tablosu
DERECELENDİRME
TABLOSU

RİSK

SONUÇ

FARK
EDİLEBİLİRLİK

RÖS

1

İşçilerin Taşınması

Kazalar

Yaralanma,
Ölüm

10 10

10

1000

2

Kişisel Koruyucu
Donanımların Olmaması ve/veya
Kullanılmaması

KKD Eksikliği veya
Kullanılmaması
Durumunda İş Kazaları

Yaralanma,
Ölüm

9

8

6

432

3

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin
Olmaması

Personel Tehlikeli ve Dikkatsiz
Çalışmalar yapması

Yaralanma,
Ölüm

9

8

5

360

4

Elma Ağacını Budama, Elma
Toplama ..vb Durumlarda Kayma,
Düşme, Takılma. Merdivenler

Kazalar

Yaralanma,
Ağır Yaralanma

8

7

6

336

5

Elma bahçesinde ilaçlama ve çapalama işlemi

Kazalar ve Zehirlenmeler

Yaralanma

5

7

6

210

6

Sağlık Taramalarının Yapılmaması,

Hastalığa Yakalanıldığının
Farkına Varamama

Meslek
Hastalığı

5

5

4

100

7

Bakımsız El Aletleri

Kazalar

Yaralanma

5

8

4

160

8

Tehlikeli Davranışlar ve Şakalaşma

Kazalar

Yaralanma

5

7

4

140

9

Acil Durum Eylem planı ve Ekiplerinin
Oluşturulmaması.
İlkyardım Çantasının Eksik Olması veya bulunmaması

Acil Durumlar Esnasında
Bilgisizlik Nedeniyle
Oluşabilecek Kazalar

Yaralanmalar,
Ölüm

5

7

3

105

10

Çalışma Ortamında Bulunan Yanıcı Unsurlar
(Ot, Diğer Bahçelerdeki Anız Vb.) Böcek, Yılan..vb
Hayvanlar

Yangın,
Zehirlenme

Ciddi
Yaralanma
Ölüm

4

6

3

72

Uyarı ikaz
Levhalarının Eksik
ve Yanlış Olması

Uyarı İkaz Levhalarının
Olmaması Sebebiyle
Yapılan Çalışmalarda
Dikkatsiz Davranışlar ve Yanlış
Çalışma Durumları

7

5

2

70

11

Yaralanmalar

ŞİDDET

TEHLİKE

OLASILIK

SIRA NO

DEĞERLENDİRME TABLOSU
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ŞİDDET

FARK
EDİLEBİLİRLİK

RÖS

5

4

3

60

2

Elma bahçesinde yapılan çalışmalara uygun şekilde çalışanlara zimmet karşılığı kişisel koruyucu
donanımlar temin edilmelidir. (gözlük, kimyasal ve toz maske, ayakkabı, uygun tipte eldivenler, iş tulumları
vb.) Bu ekipmanların kullanılması konusunda iş disiplini sağlanmalıdır. Deformasyona uğrayan kişisel
koruyucu donanımlar eskisini geri getirmek koşuluyla işveren tarafından alınmalı ve çalışanlara yenisi
verilmelidir. CE belgeli kişisel koruyucular kullanılmalıdır.

3

5

3

60

3

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir. Eğitimler işyeri tehlike sınıfına göre kişi başı 12 saat
olarak eğitimler düzenlenmelidir. Periyodik olarak en az 2 senede bir tekrarlanmalıdır.

3

6

3

54

4

Elma bahçesinde kullanılan merdivenlerin iş sağlığı ve güvenliğine uygun olması gerekmektedir. Bu
merdivenleri kullanan personele gerekli eğitim verilmeli ve bu personellerden başkasının kullanılmaması
sağlanmalı. Elma Ağacına çıkan personellere de gerekli eğitim verilmeli ve talimatlara uygun çalışması izah
edilmelidir.

4

5

3

60

5

Elma bahçesinde ilaçlama yapacak olan personelin kullanılan ilaç(kimyasal) hakkında genel bilgi
verilmeli ve İlaçlama esnasında gerekli KKD kullanması sağlanmalıdır. Elma bahçesinde çapalama
işlerinde personelin kullandığı el aletleri hakkında personele bilgi vermeli ve gerekli talimatlara uymaları
sağlanmalıdır.

3

2

3

18

İşyerinde çalışmakta olan ve yeni alınacak işçilerin, bedenen yaptıkları işe uygun olduklarını belirlemek
amacıyla sağlık raporları alınmalıdır. Sağlık raporu alınan işçiler yılda bir sağlık kontrolünden geçirilerek,
muayene sonuçları raporların periyodik kontroller kısımlarına işlenecektir. Ortam ölçüm sonuçlarına
istinaden de belirlenebilecek sağlık taramalarının yaptırılması gerekir.

3

2

2

12

7

El aletleri ile çalışma sırasında uygun kişisel koruyucular kullanılmalıdır. El aletlerinin aşınması belirli
aralıklarla kontrol edilmeli, uygun olmayan el aleti kullanılmamalıdır. El aletleri amacı dışında başka işler
için kullanılmamalıdır. El ve parmaklarda kesik oluşmasını önlemek için kesilmeye karşı dayanıklı eldiven
kullanılmalıdır. El aletlerinin kullanılması ile ilgili iĢ sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara eğitimler
verilmelidir

3

3

4

36

8

Çalışanlara işyerinde uyulması gereken kurallar ve talimatlar hakkında eğitim verilmelidir.

3

6

2

36

9

İş kazası, yangın, sabotaj, çökme vb. beklenmedik durumlara hazırlık açısından çalışanlara acil durum
eğitimleri verilmelidir. Acil eylem planı hazırlanmalı, acil durumlarda ulaşılması gereken yetkili kişilerin
iletişim bilgileri bahçenin belli noktalardaki levhalara asılmalı, Acil durumlarda toplanma alanı belirtilmeli
yangın ve tahliye tatbikatları yapılmalıdır.

4

3

4

48

10

Çalışma ortamında bulunan yanıcı unsurlar
Ot, Diğer Bahçelerdeki Anız vb. durumların yangına sebep olmaması için dikkatli bir şekilde çalışılmalı
ve isg eğitiminde ve acil durumlardaki talimatlara uyulmalıdır. Böcek, yılan..vb hayvanların zararlarından
korunmak için personele gerekli eğitim verilmelidir.

2

3

2

12

11

Bahçe içerisine genel iş güvenliği uyarı levhaları ve yapılan çalışmalara uygun şekilde uyarı ve ikaz levhaları
ilgili alanlara asılmalıdır. İş disiplini ve çalışanların dikkat seviyesi artırılmalıdır.

3

3

2

18

SIRA NO

OLASILIK

Tablo 6. HTEA Elma Bahçesinde Alınan Önlem Sonrası Risk Değerlendirme Tablosu.

ÖNLEM TABLOSU

1

İşçilerin taşınmasında otobüs, minibüs…vb araçlar ile ve Araçların trafik de belirtildiği kadar işçi taşıyacak
şekilde işçiler taşınmalıdır.

6
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda, Karaman ilinde bulunan bir elma bahçesinde iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında risk analizi çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmada elma bahçesinde yapılan
çalışmaların tüm aşamaları için risk değerlendirmesi yapılmış ve bir HTEA takımı kurularak 11
tane en yüksek tehlike ve riskler tanımlanmış ve iyileştirme önerileri getirilmiştir. Hata Türü ve
Etkileri Analizi metodu kullanılarak yapılan uygulamalarda, kullanılan tekniğin karar vericiye
kolaylık sağlayan, riskleri öncelik sırasına göre sıralamada, belirsizliklerin iyi tahlil edilmesine
gerçekçi sonuçların oluşumuna fırsat veren ve gelişime açık bir risk değerlendirmesi metodu
olduğu görülmüştür.
Her aşamadaki her tanımlı risk için HTEA bileşenleri ortaya çıkma, şiddet ve fark edilebilirlik
değerleri takım yargısına dayanılarak verilmiştir. Bu belirleme ile her risk tanımı için RÖS değeri
elde edilmiştir. Mevcut risk değerlendirme tablosunda 1. sıradaki RÖS değerinin 1000 tespit
edilmiştir. Belirlenen risklere alınan düzeltici önlemlerle yeni RÖS değerleri ortaya çıkmıştır
ve 1. sıradaki RÖS değerinin 60 düştüğü görülmektedir. Böylelikle yeniden değerlendirilen
risklerin RÖS değerinin kabul edilebilir risk düzeyine indiği görülmüştür.
Her yıl yaşanan milyonlarca iş kazası, yaralanmalar ve hastalıklar çalışanları, işletmeleri
ve çevreyi tahrip etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konularında yapacağımız iyileştirmeler,
risklerin kaynağında alınacak önlemler, çalışanlarımıza ve işverenlerimize verdiğimiz eğitimler
ile bir iş güvenliği kültürü ve proaktif bir yaklaşım oluşturabiliriz. Unutmayalım ki, iş kazalarını
önlemek, ödemekten daha ucuzdur. İş görenlerin sağlıklı ve iş kazası risklerinden arındırılmış
bir ortamda çalışmaları, en temel haklarıdır. İş kazalarının önlenmesini sağlamada öncelikli
görev devlete, sonrasında işverene ve son olarak da iş görene düşmektedir.

BİR ELMA BAHÇESİNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KAPSAMINDA HATA
TÜRÜ VE ETKİLERİ
ANALİZİ (FAILURE MODE
AND EFFECT ANALYSIS)
YÖNTEMİ İLE RİSK ANALİZİ
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KOP BÖLGESİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
Ali Bilgiç1
Çağlar Yaylalı2
Murat Yıldız3

ÖZET

Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda meydana gelen maddi ve manevi
kayıplar, ülke ekonomisi açısından oldukça büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle
ülkemizde devlet tarafından iş sağlığı ve güvenliği için ciddi tedbirler alınarak, çalışanların
sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda bulunmalarını sağlamak açısından işverenlere birtakım
yükümlülükler ve sorumluluklar getirilmiştir.
Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş kazası ve meslek hastalıkları, İş güvenliği
alanındaki yasal düzenlemelerin neler olduğu, KOP bölgesinde yapılan çalışmalarda iş sağlığı
ve güvenliğini geliştirmenin önemi vurgulanmıştır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu genel çerçevede incelenmiştir. İş Sağlığı ve
Güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi verilmiştir. KOP bölgesinde iş sağlığı
ve güvenliğine önem verilmesi açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, İş Kazası, Konya Ovası Projesi(KOP)

GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliği konusu, günümüz çalışma hayatı ve çalışma hukukunun önemli
bir boyutunu oluşturmaktadır. iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınarak uygulanması,
iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması işçiler, işverenler ve nihayet sosyal güvenlik
sistemleri için önemli sonuçlar ortaya koyar(Korkmaz ve ark., 2012).
Türkiye’de her yıl yaklaşık 77.000 iş kazası meydana gelmekte, bu kazalarda 1.000’den
fazla işçi hayatını kaybetmekte, 5.000’den fazla da işçi de sakat kalmaktadır. İş kazası ve meslek
hastalıklarının nedeni ise genellikle işyeri ve çalışma koşullarıdır. İşyerinde bütün kararları alan,
bütün kuralları koyan işveren olduğuna göre, sağlıklı ve güvenli iş koşullarının oluşturulmasında
temel görev de işverene aittir (Yürük, 2012).
Literatürde çok sayıda sağlık tanımı vardır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığın tanımını şu
şekilde yapmaktadır: “Yalnızca hastalık veya maluliyet halinin bulunmayışı değil, kişinin kendini
bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik içinde hissetmesidir (Erefe ve ark., 1998).
Sağlık tanımı, kişinin kültürüne göre değişmektedir. Sağlıklı bir insandan söz edebilmek
için sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı ölçü olmamalıdır. Sağlıklı bir insandan söz etmek
için hasta olmamasının yanı sıra bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olması
gerekmektedir. Sağlığın tanımı İSG ile bağlantılıdır. İşyerinde işin yürütülmesi sırasında, sağlığa
zarar verebilecek durumlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için sağlık
tanımı önemlidir.
İş sağlığı ve iş güvenliği birbirine yakın gibi görünen kavramlar olsa da birbirinden
farklıdır. İş sağlığı, işçinin çalışma koşullarından ve iş yerinde kullanılan araç, gereçlerden
kaynaklanabilecek tehlikelerin asgari düzeye çekildiği, sağlıklı bir iş ortamını ifade etmektedir.
İş güvenliği ise, işçinin işin görülmesi esnasında karşılaşabileceği tehlikelerden zarar görmesini
önlemek amacıyla gerekli hukuki ve teknik önlemlerin alınmasıdır(Mert, 2012). Çalışanların,
yüksek düzeyde fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güvenli ortamlarda çalışmaları güven duygusunu
pekiştirecektir. Güvenli bir ortam, çalışanlarda dikkat düzeyini artırmaktadır. Psikolojik olarak
rahat çalışan kişiler, psikolojik olarak rahat çalışmayanlara göre dikkat düzeyleri daha yüksektir.
Psikolojisi sağlam olan bireyler daha kolay sosyalleşmektedir. Bu bireyler çalışma ortamına
kolay uyum sağlamaktadır. Dikkatli çalışan sağlık çalışanı, kendini koruduğu gibi hastalarını ve
iş arkadaşlarını da iş tehlikelerinden korumaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak
için, çalışan insanların iş tehlikelerini önceden tespit edip, raporlama becerisine sahip olması
gerekmektedir. “Önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıldır (Akay, 2006)
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarındaki amaç; sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
için alınacak önlemleri belirlemektedir. Bu kapsamda hedeflenen amaç mesleki risklerin
önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, İş
Sağlığı ve Güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin
alınması ve dengeli katılımların sağlanması, yürürlükteki mevzuatın doğru bir şekilde
uygulanmasıyla İSG ile ilgili her türlü işlemlerin mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesini
sağlamaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun genel çerçevede incelemek, iş kazaları
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ve meslek hastalıkları hakkında bilgi verilecek ve KOP bölgesinde yapılan her kapsamlı
faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği önem verilmesinin gerekliliği amaçlanmıştır.

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ

KOP BÖLGESİNDE İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN
ÖNEMİ

2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, uluslararası olarak İSG konusunda söz sahibi olan ILO
(Uluslararası Çalışma Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında
yapılan protokollerle sağlanan anlaşmalar sonucu; 6331 sayılı (ilk defa iş güvenliği ile ilgili
müstakil sayılacak bir yasanın) kanunun çıkmasıyla günümüze gelmiştir(Kumaş, 2013).
İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oldukça karmaşık yapıda bir kavramdır. Bu nedenle,
İSG yönetim sistemleri için belirlenmiş ortak bir tanım yoktur. İş sağlığı, iş güvenliği kavramları
her ne kadar iki başlık altında inceleniyor gibi gözükse de konunun özü olarak tek kavramı ifade
etmektedir. Bu projeksiyondan bakıldığında İSG teriminin sadece işçi sağlığı ve işçi güvenliği
olarak değerlendirilmesi hata olur. Nitekim kabul edilen 6331 sayılı kanun gereğince işçi
statüsünde olsun veya olmasın çalışan herkesin bu kapsama girdiği açıktır. Bu sebepten dolayı
işçi yerine çalışan terimini kullanmak daha sağlıklı olacaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacının; çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ve
işletme güvenliğini sağlamak olduğu kabul edilir (Aydın 2012).
Amacı:
i) Çalışanları Korumak Çalışanları korumak İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının temel
amacını teşkil eder. Çalışanları yapılan işin tehlikelerinden koruyarak, onların rahat ve güvenli
bir ortamda çalışmalarını sağlamak; diğer bir ifade ile meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı
korunmaları amaçlanmaktadır.
ii) İşletme Güvenliğini Sağlamak Çalışanların sağlıklı yaşayabilme ve çalışabilmesi için
alınacak tedbirler diğer taraftan da iş kazalarının ve güvensiz, sağlıksız çalışma şartlarının
elemine edilmesi sonucunu doğurur. Bu sonuç aynı zamanda istenmeyen olayları; patlama,
yangın, vb. ortadan kaldıracağı için işletme güvenliği de sağlanmış olur.
iii) Üretim Güvenliğini Sağlamak Çalışanların rahat ve güvenli bir ortamda çalışarak,
güvensiz çalışma şartlarının ortadan kaldırılması beraberinde verimin artması sonucunu
doğuracağından, özellikle ekonomik açıdan önemlidir. Çalışanların korunmasıyla birlikte
meslek hastalıklarında azalma ve kazaların önlenmesi aynı zamanda kayıp iş günü ve işgücü
kavramlarının da korunması demektir. Bu şekilde olan bir işyerinde çalışanların duyduğu
güvenle birlikte iş veriminde de artış doğal ve gerekli bir sonuçtur(Kumaş, 2013)
.
2.2. İş Kazaları ve Meslek Hasatlıklarının Tanımı ve Nedenleri
İş kazaları nedeni ile kaybolan iş günleri ülkemizde yaratılan katma değeri düşürmektedir.
Bu katma değer kaybına ayrıca çalışan, SGK ve işveren açısından ortaya çıkan kayıpları da
eklemek gerekir. Bu kayıplar sonucunda iş kazalarının ülke ekonomisine maliyeti önemli
boyutlarda artmaktadır. Bu nedenle, işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili
istatistiklerin tutulması, kazalar sonucu ortaya çıkan işgünü kayıplarının hesaplanması ve
bu kayıpların ortadan kaldırılması için gerekli koruyucu, önleyici çalışmaların yapılması hem
işletme hem de ülke ekonomisi bakımından büyük önem taşımaktadır (Yılmaz ve Tan 2006 ).
Tablo 2.1 de ülkemizin kayıp iş günü oranlarının sanayisel olarak gelişmişlik bakımından
gelişmiş olan ülkelere göre düşük, fakat gelişmekte olan ülkere bakılırsa oldukça büyük olduğu
göze çarpmaktadır. Bu rakamların bulunmasında çok büyük oranda bildirilmemiş raporların
olduğu muhakkaktır. Nitekim, 6331 sayılı İSG Kanunu’ nun 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe
giren 16. maddesi ile işveren, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmakla ve gerekli
incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlar düzenlemekle yükümlü kılınmıştır.
Tablo 2.1: Ülkelere göre kayıp iş günü istatistikleri
Ülkeler

Kayıp İş Günleri

A.B.D

42.982.700

İspanya

22.573.400

Kenya

5.068

Tunus

364.942

Zimbabwe

187.291

Haiti

147.727

Macaristan

3.067.800

Türkiye
1.865.000
Kaynak: ILO İstatistik Yıllığı (2008)
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KOP BÖLGESİNDE İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN
ÖNEMİ

İndirekt (Görünmeyen) maliyetlerin nelerden ibaret olduğunu ve nasıl belirlenebileceğini
kesin olarak bilmek ise oldukça zordur. İndirekt maliyetler, genellikle iş kazası sonucunda
hemen ve önceden hesaplanamayan, uzun zaman içerisinde oluşan maliyetlerdir. İş kazaları
ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen görünür ve görünmez maliyetleri aşağıdaki gibi
inceliyecek olursak; (Özkılıç 2005).
Direkt (Görünür) Maliyetler;
• İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları,
• Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri,
• İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar,
• Sigortaya ödenen tazminatlardır.
İndirekt (Görünmez) Maliyetler;
• İşletmenin, makinaların, prosesin ya da fabrikanın bir bölümünün veya tamamının
Kaybedilmesi,
• İşçinin üretimde çalışmaması nedeniyle iş gücü ve maliyet kaybı,
• Adli masraflar (Mahkeme),
• İşe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa veriminin düşük olmasının getirdiği maliyet,
• Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti,
• Kaza esnasında, bu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı,
• Proses, makine veya tezgahın kısmen ya da tamamen zarar görmesi nedeniyle tamir ya
da yeni makine alımının getirdiği maliyet,
• Ürünün ya da hammadddelerin zarara uğraması,
• Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı ya da dolaysız iş yavaşlatmaları,
• Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi esnasında geçen
sürenin getirdiği maliyet,
• Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp,
• Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplardır.
Şekil 2.1 de görüldüğü üzere iş kazası maliyetlerinde bulunan görünmeyen maliyetler,
kısmı tüm iş kazası maliyetlerinin büyük bir bölümünü kaplamaktadır.
Şekil 1: İş kazası maliyetleri buzdağı örneği

Kaynak: : Özkılıç, Ö. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme
Metodolojileri 2005
İş kazası, bu konuda uzman değişik kurum ve kuruluşlar tarafından farklı kelimeler; fakat
anlamsal olarak benzer ifadeler ile tanımlanmıştır.
Kaza kavramı aniden herhangi bir kasıt olmaksızın meydana gelen arzu edilmeyen
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beklenmedik olayları ifade eden bir kavramdır. Ancak beklenmedik her olay genel anlamda
zarar verici bir olayla sonuçlansa da, her zaman iş kazası olarak adlandırılmaz(Güven 1970).
Çalışanın yaralanmasına neden olarak sağlığını bozabilen ya da ölümüne yol açabilen
kaza kavramı incelendiğinde, genel anlamıyla “can ya da mal kaybına neden olan kötü olay”
biçiminde tanımlandığı görülmektedir (Güzel ve Okur 2003). Belirli bir zarara ya da yaralanmaya
neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olaydır. Önceden planlanmamış, çoğu
kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre
durmasına yol açan bir olaydır (Güzel ve Okur,2003).
Görüldüğü üzere gerçekleşmesi muhtemel bir olayın iş kazası olarak değerlendirilmesi
için mekânsal ve zamansal boyutta kesin bir tutarlılık söz konusu değildir. Bu boyutta, ancak
kanunlar ile sınırlandırılmış zaman ve mekân içerisinde doğru bir sonuca varılabilmektedir.
İnsanlığın temel gereksinmelerinin karşılanması için gerekli olan maddi servetlerin
yaratılması, üretim etkinliği ile sağlanabilmiştir. Üretimi gerçekleştirebilmek içinse; işyeri,
üretim araçları, enerji kaynakları, hammadde ve yardımcı maddeler ile çalışan insana
gereksinim bulunmaktadır. Çalışan insanın işyerinde üretim araçlarını kullanarak bir görev
yapması, bir üretimi gerçekleştirmesi sırasında çeşitli etmenlerle karşı karşıya bulunması
meslek hastalıklarına yakalanmasına veya iş kazalarına maruz kalmasına neden olmaktadır
(Işıklı 1996).
Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen
hastalıkların ortak adıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası
kaynaklarda meslek hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında,
çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu
olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
14üncü maddesinde “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya
sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir” şeklinde tanımlanmaktadır. Meslek
hastalıkları etkenle çalışanın ilk temasından 1 hafta ile 30 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir.(
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2011)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 2009 yılında Türkiye’de 64.316 iş kazası
olmuş, 429 meslek hastalığı tespit edilmiş, bu iş kazalarının 1.171’i ölümle sonuçlanmıştır,
ölümle sonuçlanan meslek hastalığı bulunmamaktadır. Sürekli iş göremez hale gelen 1885
kişiden 217’si meslek hastalıkları nedeni ile iş göremez hale gelmiştir (Şekil 2,3,4).
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Şekil 2. Meslek Hastalıklarının dağılımı (SGK , 1995-2009)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meslek Hastalıkları Rehberi ,Matsa Basımevi, 2011
Şekil 3. Ölümlü iş kazası ve meslek hastalıkları vakalarının dağılımı / 100000 işçide (SGK,
1961-2009)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meslek Hastalıkları Rehberi ,Matsa Basımevi, 2011
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Şekil 4. Sürekli iş göremez olan işçi sayılarının dağılımı / 100.000 (SGK, 1961-2009)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meslek Hastalıkları Rehberi ,Matsa Basımevi, 2011
Ülkeler arasında meslek hastalığı sayılarında farklılık yaratan faktörlerin teknoloji kulanım
düzeyi, riskli iş kollarının yoğunluğu, ülkenin iş sağlığı politikaları, işçi-işveren ve devletin akılcı
ve sorumlu yaklaşımı olduğu söylenebilir. Türkiye’de riskli iş kolları gelişmiş ülkelere göre
oldukça yoğundur. Çimento sanayi, madencilik, dokuma sanayi, akü üretimi, pestisid ve diğer
kimyasalların üretimi Türkiye’de ilk dikkati çeken riskli alanlardır. Türkiye’de meslek hastalıkları
ile ilgili elde edilen veriler sadece Sosyal Sigortalar Kurumu istatistikleriyle sınırlıdır. Sağlık
Bakanlığı istatistikleri içerisinde meslek hastalıkları ile ilgili bilgiye rastlanmadığı gibi henüz bu
tür bir veri de toplanmamaktadır.
SGK istatistikleri çalışanların tümünü kapsamamakta, işkolu ve hastalık sınıflarına göre
meslek hastalıkları verileri elde edilememektedir. SGK istatistiklerine göre 2009 yılında sigortalı
işçi sayısı 9.030.202’dir ve saptanan meslek hastalığı sayısı 429’dur (Şekil 4). Yılda her bin işçi için
0,16 meslek hastalığı saptanmaktadır. Harrington J.M. nin verdiği değer hatırlanacak olursa, bir
ülkenin iş sağlığı alanındaki gelişmişlik düzeyiyle bağlantılı olarak saptanması gereken meslek
hastalığı sayısı binde 4-12 arasında olmalıdır. Binde dört değeri temel alınırsa saptayamadığımız
meslek hastalığı sayısı 30.000’in, binde on iki rakamı temel alınırsa yılda saptayamadığımız
meslek hastalığı sayısı ise 100.000’in üzerindedir.
Şekil 5. 2013 KOP Bölgesinde İş Kazası/Meslek Hastalığı Geçiren Sigortalı İl ve Cinsiyet
Dağılım
Meslek Hastalığı

İş Kazası

İller

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Konya

3.657

183

3.840

0

0

0

Karaman

889

306

1.195

0

0

0

Aksaray

420

23

443

0

0

0

293

16

0

0

0

Genel Toplam

0

Niğde

309

Genel Toplam

5.787

Şekil 6. 2013 KOP Bölgesinde İş Kazası/Meslek Hastalığından Dolayı Ölenlerin İl ve
Cinsiyet Dağılım

Konya

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

39

1

40

0

0

0

Karaman

7

0

7

0

0

0

Aksaray

6

0

6

0

0

0

Niğde

5

0

5

0

0

0

58

Genel Toplam

0

Genel Toplam
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2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Genel Çerçevesi ve Kapsamı
20.06.2012 tarihinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5 bölüm ve 39 madde’den
oluşan Kanun’un amacı ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık
ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,
hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Md.1). Beş bölümden oluşan kanunun birinci bölümü(Md 1-3); Amaç, Kapsam ve Tanımlar,
ikinci bölümü(Md.4-20); İşverenler İle Çalışanların Görev, Yetki Ve Yükümlülükleri, üçüncü
bölümü(Md.21-23); Konsey, Kurul ve Koordinasyon, dördüncü bölümü(Md.24-27), Teftiş,
İnceleme, Araştırma, Müfettişin Yetki, Yükümlülük ve Sorumluluğu,beşinci bölüm(Md.28-39);
Çeşitli ve Geçici Hükümler şeklinde sistematize edilmiş, mevzuatımızın ilk bağımsız İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunudur(Korkmaz, 2012).
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kapsama Alanı
İşçi sağlığına ilişkin çalışmalarda “ her işte çalışanlar” hedef olarak alınır (Fişek ve Piyal 1998).
Yayınlanan 6331 sayılı İSG kanunu ile günümüzde “yasa hangi işyerlerinde uygulanmayacak”
şeklinde sormak çok da anlamsız bir soru olarak nitelendirilmemelidir. Çünkü yasa, kamu ve
özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine
yani yöneticilerine hatta stajyerler de dahil olmak üzere faaliyet konularına bakmaksızın tüm
çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak İSG kapsamına
kamu kurumlarının da dahil edilmesi İSG olgusu için devrim niteliğinde bir adım olarak
değerlendirilebilinir.
Ancak;
i) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerindekiler hariç; Türk Silahlı Kuvvetleri,
Genel Kolluk Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,
ii) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,
iii) Ev hizmetleri,
iv) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,
yani esnaf işyerleri,
v) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında
yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri, yasa kapsamı dışında yer
almaktadır. Kapsam dışındaki işyerlerinde varsa kendi mevuzatlarına veya genel hükümlere
göre İSG sağlanacaktır (Orhan 2012).
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3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

30 Ekim 2012 tarihiyle Resmi gazete de yayınlanarak kabul gören ve 01 Ocak 2013 tarihi
ile özel işletmelerde uygulamaya koyulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince;
01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren kamu işletmeleri dahil olmak üzere tüm işletmelerin yasa
gereği İş Sağılığı ve Güvenliği tedbirlerini uygulaması ve denetlenmesi zorunlu kılınmıştır.
Ülkemizde ilk defa iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini müstakil bir kanun ile düzenleyerek
konunun önemini ortaya koymuş, mevzuat alanında yaşanan sıkıntıları da ortadan kaldırmıştır.
Kanun, kapsam itibariyle bütün işçilerle birlikte diğer çalışanları da kuşatmış, ayrıca
düzenlemelerde bir çalışan sınırı getirmemiştir. Başka bir ifadeyle, bin işçi çalıştıran da bir işçi
çalıştıran da kanunun kapsamı içinde yer almış olması bakımından önemlidir. Kanun, iş sağlığı
ve güvenliği konusunda, temel anlayış olarak önleyici sağlık ve güvenlik hizmetleri üzerinde
durmuş, risklerin kaynağında yok edilmesini hedeflemiş, işverenlere bu konuda gerekli
önlemleri alma sorumluluğu yüklemiştir. Kanun, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve
bilgilendirme konusuna özel önem vermiş, işçilerin işyerindeki sağlık ve güvenlik açısından
her konuda bilgilendirilmesi için eğitim ve yönetime katılma süreçlerini düzenleyerek “çalışan
temsilciliği” sistemini düzenlemiştir. Yine, ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi de düzenlenmiş,
yeni dönemde daha etkin hale getirilmesi düşünülmüştür. 6331 Sayılı Kanun genel anlamda,
kapsam itibariyle, getirdiği yeni düzenlemeler ve kurumlar açısından oldukça çağdaş ve AB
standartlarına uyumlu bir yasaya kavuşturulmuştur.
Şekil 5 ve Şekil 6 daki Kop bölgesinde bulunan illerdeki iş kazaları istatistiklerinden
de anlaşılabildiği gibi 5787 adet iş kazası meydana geldiği ve bunların 58 tanesinin ölümle
sonuçlandığı görülmektedir. Meslek hastalığının sıfır görünmesinin sebebi ise meslek
hastalığının meydana gelmediğinden değil meslek hastalığı kayıtlarının tutulmadığındandır.
Kamu ve özel sektörün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki rolünün incelenerek ulusal ve
bölgesel bazda daha etkin hizmet mekanizmalarının oluşturulması sağlanmalı ve bölgedeki iş
sağlığı ve güvenliği yatırımlarının artırılarak insan sağlığına verilecek önem öne çıkarılmalıdır.
Bu sayede KOP çalışmaları kapsamında meydana gelebilecek kazalar ve meslek hastalıkları
önlenerek maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesi mümkün kılınacaktır.
Yapılacak olan bu çalışmalar sayesinde hem ülke ekonomisine katkıda bulunulacak hem
de İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü yerleştirilmiş olacaktır.
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MAKİNE ATÖLYELERİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Yusuf Dilay1
Adem Özkan2
Kadir Sabancı3

ÖZET

Gelişen teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte gürültünün toplum yaşantısı üzerindeki
olumsuz etkileri giderek artmaktadır. İnsanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan
gürültünün kaynağı, yaşamın her alanında mevcuttur. Gürültü günlük hayatın yanında,
özellikle iş yaşamında metalden tekstil sektörüne, inşaattan otomotiv sektörüne kadar, hemen
hemen her iş kolunda insan sağlığını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir.
Bu çalışmada, farklı makine atölyelerinde, 3 farklı malzemenin işlenmesi esnasında
meydana gelen gürültünün ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler, IEC 651 standardını destekleyen
el tipi bir ses seviye ölçeri ile ISO 1996:2003 standardına göre farklı noktalardan 3 tekerrürlü
olarak yapılmıştır.
Araştırma sonucunda, bir kişinin bir üretim aşaması için en yüksek gürültü düzeyi
105.4dB (A) ile metal malzemenin fleks ile kesiminde, en düşük gürültü düzeyi ise 67 dB (A) ile
polipropilen (PP) malzemenin CNC torna tezgâhında işlenmesinde elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gürültü, İnsan sağlığı, Makine, Atölye

1.GİRİŞ

Dünyada, sanayinin gelişmesi ve makineleşmenin artmasına paralel olarak pek çok sağlık
ve güvenlik riski ortaya çıkmıştır. Tüm işyeri çalışanları, yaptıkları işe göre sağlık ve güvenliklerini
tehdit eden risk faktörlerine maruz kalmaktadırlar. Özellikle metal sektöründe çalışan kişilerin
maruz kaldığı bu risk faktörlerinden birisi de gürültüdür. İş ortamında gürültünün varlığı, kalıcı
meslek hastalığı, iş kazası, kişilerin performansının düşmesi vb. gibi riskleri ortaya çıkarmaktadır
(Ersoy ve Girit, 2009). Bu risklerin başında işitme kaybı gelmektedir. Gürültünün yol açtığı işitme
kaybı, dünyada en yaygın görülen meslek hastalığından biridir (Özmen, 2014) İşitme kaybı,
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun meslek hastalıkları istatistiği listelerinde de yer alan bir hastalık
türüdür. Sanayi kollarından, üretim, maden, metal ve inşaat işlerinde çalışan kişilerin gürültüye
maruz kaldıkları görülmektedir.
Sanayi kesiminden, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü’ne (İSGÜM) yapılan ölçüm
analiz taleplerinin %97’sinde gürültü ölçümü istenmiş ve gerçekleştirilen ölçümlerin yaklaşık
%80’inin sonucu ciddi oranda gürültü ile ilgili rahatsızlıkların varlığını ortaya koymuştur
(Özmen, 2014).
Ses, dalga şeklinde hava parçacıklarının titreşimi ile yayılır. Sesin havada yayılması, ses alanı
olarak tanımlanır. Hava parçacıklarının titreşimi sonucu ses oluşur. Bu titreşimlerin kaynakları,
titreyen nesneler, makineler, hava akımı ya da darbeler olabilir. Hava parçacıklarının titreşiminin
yayılmasına ses dalgası denir. Hava parçacıklarının titreşiminin havada yayılma hızına ‘ses hızı’
denir ve büyüklüğü 340 m/s dir. İstenmeyen sese ise gürültü denir. Sıklıkla, gürültü işitme
duyusuna zarar veren yüksek sesle ilişkilendirilir. Yüksek ses, insan sağlığını etkilemesine
rağmen her zaman gürültü olarak algılanmayabilir. Konser sırasındaki yüksek sesli müzik gibi.
Bazı durumlarda da ses, yüksek ya da potansiyel bir zararı olmasa da gürültü olarak tanımlanır.
Bu tür sesler zihinsel yoğunlaşma gerektiren işler sırasında konsantrasyonu engelleyebilir. Tenis
maçlarında olduğu gibi.
Frekans saniye başına periyodik hareket döngülerin sayısıdır. Nesnelerin titreşiminin ve
hava hareketinin, saniye başına döngü sayısı farklı olabilir. Frekans bir saniyede tamamlanan
titreşim döngü sayısını ifade eder. Frekans ‘f’ sembolü ile gösterilir ve birimi hertz(Hz)’dir.
Parçacık ne kadar hızlı titrerse, frekans da o kadar yüksek olur. Hertz den bin kat daha büyük
frekans birimi kHz (kilohertz), 1000 Hz = 1 kHz.
İnsanlar tarafından işitilebilen seslere, duyulabilir sesler denilmektedir. Duyulabilen
seslerin frekansı 20 Hz – 20 kHz aralığındadır. 20 Hz in altındaki frekanslardaki sesler ile. 20000
Hz in üzerindeki frekanslarda seslere insanlar tarafından duyulamamaktadır. Ancak kişiler
üzerinde baş ağrısı, yorgunluk, vb. gibi şikâyetlere yol açtığı bilinmektedir. Duyulabilen sesler;
düşük frekansta işitilen sesler (bas ses) ve yüksek frekansta işitilen sesler (soprano) olmak üzere
ikiye ayrılabilir. Bir dizel motoru veya bir transformatör tarafından yayılan düşük frekanslı sesler
bas seslere örnek verilebilirken, bir sineğin vızıltısı veya kaynayan bir çaydanlığın çıkardığı
1
2
3
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yüksek frekanslı sesler ise soprano sese örnek olarak verilebilir (Özmen, 2014).
Sesin yayılmasıyla oluşan hava basıncındaki küçük değişiklikler ses basıncı olarak bilinir.
İnsan kulağının ses basıncına tepki göstermesi sonucu sesler işitilir. Ses kaynağındaki titreşimler
büyüdükçe, oluşan ses basıncıda yükselir. Yüksek ses basınçlı sesler, gürültülüdür. Ses basınç
seviyesi, sesin enerjisine bağlıdır. Sesin enerjisi ya da maruz kalınma süresi iki katına çıkarsa,
ses basınç seviyesi 3 dB artacaktır ve tersi durumda da aynı oranda azalacaktır. İyi bir işitme
duyusuna sahip bir kişi ses basınç seviyesindeki 1-3 dB’lik değişimi fark edebilir (Özmen 2014).
Bir kişi üzerinde gürültünün zararlı etkisinin değerlendirilmesinde ‘A- ağırlıklandırmalı
ses maruziyeti’ kullanılır (Anonim, 2005). İşitme duyusuna gürültünün zararlı etkisi insan
kulağı tarafından alınan ses enerjisine, gürültünün ses basınç seviyesine ve maruziyet süresine
bağlıdır. Çalışan görevini yaparken, değişik zaman dönemleri için farklı ses basınç seviyelerine
maruz kalabilir (Özmen, 2014).
Maruziyet düzeyi desibel (LEX, 8h) ile ifade edilir ve gürültü maruziyeti (EA,8h) yerine
kullanılır. Yönetmelikte gürültü maruziyeti düzeyi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Günlük gürültü
maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 μPa]: TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı
gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün
gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.
Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı
gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir
hafta için zaman ağırlıklı ortalamasıdır (Anonim, 2013).

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Gürültü ölçümleri için, OMKA kalibrasyon merkezi tarafından kalibre edilmiş CEM DT-8820
ses düzey ölçer cihazı kullanılmıştır. Gürültü emisyonu ölçümünde kullanılan cihaz Şekil 1’de
görülmektedir.

Şekil 1. Gürültü seviyesi ölçümlerinde kullanılan cihaz.
Çalışmada mekanik atölyelerde bulunan 7 farklı tezgahın boşta çalışırken ve bu tezgahlarda
3 farklı malzeme işlenirken meydana gelen gürültü değerleri ölçülmüştür. Ölçümler, TS EN
ISO 9612:2009 standardına uygun olarak alınmıştır. Ölçümlerin yapıldığı mikrofon, çalışanın
gürültüye en çok maruz kalan kulağı tarafında ve dış kulak kanalının girişinden 0.1 ve 0.4 metre
arasında bir mesafede tutulmuştur. Mikrofon, çalışanın başının merkez düzlemine gözlerle
aynı seviyede olacak şekilde, görüşüne paralel eksende yerleştirilmiş ve bu konum korunarak
çalışanın hareketleri boyunca takip edilmiştir. Ölçümü yapan kişi, çalışanın arkasında ve kendi
vücudu yan pozisyonda olacak şekilde durmuştur.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Mekanik atölyede bulunan bazı tezgâhların ortalama gürültü değerleri Tablo 1. de
verilmiştir. Tezgâhlarda 3 farklı malzemenin işlenmesi esnasında meydana gelen gürültü
değerleri ölçülmüştür. Tablo 1 incelendiğinde tezgâhlarda metal malzemenin işlenmesinde
ölçülen gürültü değerleri diğer malzemelere kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Kurutulmuş
ahşap malzemenin işlenmesinde de polipropilen malzemenin işlenmesine kıyasla daha fazla
gürültü değeri ölçülmüştür.
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Tablo 1. Mekanik Atölyede Kullanılan Bazı Tezgâhlar İle Çalışmada Ölçülen Ortalama
Gürültü Seviyesi Değerleri.
Tezgahın Tipi

İşlenen malzemenin cinsi

Gürültü düzeyi (dBA)

Metal

98.2

Ahşap

95.7

Polipropilen

94.6

Metal

97.9

Ahşap

96.1

Polipropilen

94.8

Metal

80.5

Ahşap

78.9

Polipropilen

78.3

Metal

84.7

Ahşap

82.9

Polipropilen

83.1

Metal

70.1

Torna Tezgâhı

Freze Tezgâhı

Matkap Tezgâhı

Testere Tezgâhı

CNC Torna Tezgâhı

Ahşap

68.7

Polipropilen

67.0

Taşlama Tezgâhı

Metal

96.3

Fleks ile Kesme

Metal

105.4

MAKİNE ATÖLYELERİNDE
GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN
BELİRLENMESİ

Tezgâhların boşta çalıştırılmasında elde edilen gürültü değerleri ise Tablo 2’ de verilmiştir. Tablo 2 ye bakıldığında tezgâhların boşta çalıştırılmasında da ciddi gürültü değerleri
ölçülmüştür.
Tablo 2. Mekanik Atölyede Kullanılan Bazı Tezgâhların Boşta Çalışmasında Ölçülen
Ortalama Gürültü Seviyesi Değerleri.
Tezgâhın Tipi

Gürültü düzeyi (dBA)

Torna Tezgâhı

94.2

Freze Tezgâhı

94.1

Matkap Tezgâhı

77.8

Testere Tezgâhı

80.9

CNC Torna Tezgâhı

66.3

Taşlama Tezgâhı

94.2

Fleks

102.7

Tezgâhlarda farklı malzemelerin işlenmesinde ölçülen gürültü değerleri malzeme bazlı
olarak Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 te grafik olarak verilmiştir.

Şekil 2. Bazı Tezgahlarda Metal Mazemenin İşlenmesi Sırasında Ölçülen Gürültü Değerleri
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MAKİNE ATÖLYELERİNDE
GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN
BELİRLENMESİ

Şekil 3. Bazı Tezgahlarda Ahşap Mazemenin İşlenmesi Sırasında Ölçülen Gürültü Değerleri

Şekil 4. Bazı Tezgahlarda Propilen Mazemenin İşlenmesi Sırasında Ölçülen Gürültü Değerleri

4. SONUÇ

Araştırma sonuçlarından da görüleceği gibi mekanik atölyelerde çalışmada gürültü
seviyeleri, çoğunlukla insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeylerde bulunmuştur. Bulunan
değerler 66.3-105.4 dBA arasında değişmektedir. (Çalışır ve ark., 2007), yaptıkları çalışmalarında
pompaların çalışmaları esnasında oluşan gürültü değerlerini 77-97 dBA düzeyinde
bulmuşlardır. Bu seviyelerdeki gürültüye maruz kalan kişilerin mutlaka kulak koruyucuları ya
da kulak tıkacı kullanmaları gerekmektedir. Çünkü gün içerisinde sürekli tezgâh kullanımında
ortalama 6 saat süre ile bu yüksek gürültü emisyonuna maruz kalan kişilerde kalıcı sağlık
problemlerinin yaşandığı görülmektedir. Gürültünün tipi, en uygun çözümlerin seçilmesine
olanak sağlar. Hava ve sıvı kaynaklı sesler birlikte ‘akışkan sesler’ olarak düşünülebilir çünkü çok
fazla birbirine benzerler. Bu tip sesler aynı zamanda ses artırımının oluşmasında, sesi çok fazla
yayarlar (Smith ve ark., 1995)
Bu çalışmada tezgâhların yalnızca bir tanesinin çalıştığı durumlarda ölçümler yapılmıştır.
Üretim yapılan mekanik atölyelerde birden fazla tezgâhta aynı anda çalışıldığı düşünülürse bu
ölçülen değerlerin daha üzerinde bir gürültü emisyonunun mevcudiyeti söz konusu olmaktadır.
Atölyelerde kullanılan geleneksel tezgâhlar ile bilgisayar destekli modern tezgâhların gürültü
açısında karşılaştırması yapıldığında, bilgisayar destekli modern tezgâhların kullanımında
daha düşük gürültü değerleri tespit edilmiştir. Bu tezgâhların kullanımının yaygınlaştırılması
ile atölyelerde gürültü seviyeleri azalacak, bu durumda tezgâhların insan sağlığı üzerine olan
olumsuz etkisi azalacaktır.
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CHALLENGES ON IRRATIONAL USE OF MEDICINE: WITH A FOCUS
ON TURKEY
Saeideh Babashahi1

ABSTRACT:

Medicine is known as one of the most cost-effective medical interventions, anda huge
proportion of national health budgets are spent on medicines annually. This study aimed to
survey the current situation and to explore the approaches and best polices made by various
countries in particular Turkey. A semi-structured review was carried out searching main
databases such as PubMed, Ovid and Google scholar as well as international websites such as
WHO and INRUD to identify relevant papers and reports from 1990 to 2015. A combination of
keywords such as irrational/rational use of medicine/drug with and/or policy, intervention and
challenge(s) used in search strategy. Current evidence demonstrate that at the primary level of
healthcare system in Africa, Asia and Latin America, only about 40% of all patients were treated
according to clinical guidelines developed for many common medical conditions. Globally,
antibiotics cause the highest economic burden, followed by cough and cold medicines, and
analgesics. In recent years, the drug expenses per person has been decreased in Turkey,
however, consumption of some drugs are still irrational. There is a strong need to educate all
the parties involved in this process included patients. There are four categories of managerial,
economic and regulatory approaches implemented by different countries. At the very utmost
there is the public education on the appropriate use of medicines which should be considered
as apart of school education to improved informed decisionmaking at individual, family, and
community levels.
Keywords: Irrational and rational use, intervention, medicine, Turkey

Introduction

Treatment with medicines is one of the most cost-effective interventions known for
medical purposes, and the proportion of national health budgets spent on medicines ranges
between 10% and 20% in developed countries and between 20% and 40% in developing
countries particularly in urban areas (Mendis, 2005). Rational use of medicine for all medical
conditions is fundamental to the provision of universal access to adequate health care,
satisfying health-related human rights and attaining health-related Millennium Development
Goals (Quick, 1988). Global sales of medicines in 2006 amounted to about US$ 550 000 million,
most of this expenditure spent in developed countries (Indonesian MoH, 1990).
Rational use of medicines requires that “patients receive medications appropriate to their
clinical needs, in doses that meet their own individual requirements, for an adequate period
of time, and at the lowest cost to them and their community.” This definition was formulated
at the Conference of Experts on the Rational Use of Drugs held in Nairobi in 1985, such a
definition covers the good-quality (i.e. proper and appropriate) use of medicines by providers
and consumers, including adherence to treatment (Indonesian MoH, 2007). Unfortunately,
effective medicines are frequently underused. The data show that, at the primary health-care
level in Africa, Asia and Latin America, only about 40% of all patients were treated according to
clinical guidelines for many common purposes, and that there has been no improvement over
these years (WHO, 2007).
World Health Organization (WHO) estimates that more than half of all medicines are
prescribed, dispensed or sold inappropriately, and that half of all patients fail to take them
appropriately. The overuse, underuse or misuse of medicines results in wasting of scarce
resources and widespread health hazards. Examples of irrational use of medicines include:
use of too many medicines per patient (poly-pharmacy); inappropriate use of antimicrobials,
often in inadequate dosage, for non-bacterial infections; over-use of injections when oral
formulations would be more appropriate; failure to prescribe in accordance with clinical
guidelines; inappropriate self-medication, often of prescription-only medicines; nonadherence to dosing regimens (WHO, 2006).
The irrational use of medicines is one of the most significant issues in Turkey like many
other countries (Indonesian MoH, 2005). The Turkish Ministry of Health (MoH) has made a set
of strategies in order to reduce the irrational use of medicine.
The aim of this study was to survey the challenges occurred as a result of irrational use
of medicine and then to explore policies and approaches applied by various countries with a
focus on Turkey.
1
Saeideh Babashahi, MSc of Health Economics; PhD student, Department of health administration
management, Hacettepe University, Ankara, Turkey
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Method

This semi-structured study was done searching the main databases such as PubMed,
Ovid and Google scholar as well as international websites such as WHO and INRUD to identify
relevant papers and reports from 1990 to 2015. We used a combination of key words such as
irrational/rational use of medicine, drug(s), developed and developing countries, Turkey with
and/or challenges, policy- making, interventions. Narrative synthesis was used to summarize
the study results and policies from achieved studies. Because of practical purposes, only
English papers were included in current studies. All articles and reports collected, recorded
and revised. The primary criteria for selecting studies were its relevance with the article’s aim.

Findings

Studies reported that average patients received 3.5 drugs and more than 50% of patients
receive 4 or more drugs per prescription (WHO, 2006). In addition to the average number of
drugs per case for all diagnoses were 3.68 for all children under of five years and 3.58 for those
aged five. One out of four drugs prescribed was an injection. Generally drugs were given for 3
days including antibiotics. This leads to sub-therapeutic dose of antibiotics being administered
)WHO. 2006; Holloway, 2005). In terms of mild URI (Upper Respiratory Infection) treatment,
75-86% of patients received antibiotics, 68-70% of patients received analgesics, and 36-41% of
patients received cough and cold medicines.
Thirty six percent of patients age 5 and over received ORS, 91% received oral antibiotics.
Twenty five percent of patients received an antibiotic injection. Frequent use of antidiarrheal
combinations and vitamins also occurred (Holloway, 2005). In another prescribing study in
specialists, pediatricians and ophthalmologists preferably prescribed antibiotics (56 and 60.5%,
respectively) and the average percentage of antibiotics in the various specialties has been 29%
(Vallano, 2004). Studies show that “cold-cough medicines” were the most frequently prescribed
medicines in Turkey. Also 39% of the prescriptions included antibiotics (Mollahalioglu, 2013).
According to 2010 data of Turkish Pharmaceutical Industry Employers’ Association, the
proportion of the prescription-drug costs decreased by 1.2% and reached to 13.9 billion TL (9.2
billion USD) in total drug costs, while sales of drugs in boxes increased by 2.8% and reached
to 14.5 billion boxes, compared to the data of 2009. Drug consumption per person was 133
dollars in 2011. Consequently, unnecessary drug use has become a problem in our country as a
result of irrational use of by individuals, overuse of the counter drugs, and prescription of drug
more than required (Pinar, 2012).
In 2010, USA had the highest amount of drug consumption per person by about 960 US$
compared to Turkish drug usage by approximately 135 US$ (Figure 1).

Figure 1 Drug consumption per person (USD) in 2010
Source: Holloway, 2011; Liu and Celik, 2005
A comprehensive study was done by WHO during the period 1990–2006. In this study,
six hundred and seventy-nine studies from 97 countries were identified, 71% had been
undertaken in the public sector, 26% in the private-for-profit sector and 3% in the privatenot-for profit sector. The results showed that while use of generic and essential medicines
may have increased slightly over the past 20 years, overall use of medicines has increased and
compliance with guidelines has remained low (Figure 2) (Holloway, 2011).
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Table 2 Optimal levels of WHO/INRUD drug use prescribing indicators
Indicators

Optimal levels (%)

Optimal index

% Non-polypharmacy prescription

≤3

1

% Drugs prescribed by generic name

100

1

% Prescriptions including antibiotic

≤ 30

1

% Prescriptions including injection

≤ 10

1

% Drugs prescribed from EDL or formulary

100

1

% Availability of copy of EDL or formulary

100

1

% Available of key drugs in the stock
Source: WHO, 2000

100

1

There are several prescribing indicators set out by WHO/INRUD in order to recommend
the optimal levels for physicians, prescribers and other relevant parties involved in this case
(Table 2).

Figure 2 Medicine use in primary care in developing and transitional countries over time
Source: WHO/EMP database 2009. dicines use indicators treatment
The problem of irrational use of antibiotics is also widespread in the rich developed
nations.
Another European study showed that antimicrobial medicine self-medication prevalence
varies widely among different European regions, with the highest rates in eastern and southern
countries, and the lowest in northern and western (Holloway, 2011).
Adverse drug reactions (ADRs) are serious in terms of patient harm (morbidity and
mortality) and avoidable economic costs. One large meta-analysis estimated that ADRs cause
3–4% of all hospital admissions in the USA and that in 1994 the incidence of ADRs was 6.7% (2.2
million events) with 106 000 fatalities (Grigoryan, 2006).
In some countries like Turkey, patients can buy drugs without the need of a prescription
(except for controlled drugs), and self-medication is practiced (Lazarou, 1998). Moreover, the
presence of a large number of medications on the market is another problem (Pinar, 2010). Also
pharmacists may advise inappropriate over the counter (OTC) medication consciously (seeking
profit) or unconsciously. Sometimes the patient does not want to use the extra drugs and can
give up taking drugs, thus causing noncompliance (Lazarou, 1998). On the other hand, it has
been observed that in Turkey, people with the health insurance can demand prescription from
health care professionals more easily and put pressure on the doctors to write prescriptions for
them (Ambwani, 2007).
Results of a study which was conducted in a university hospital in Ankara showed that
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28.6% of the patients discontinue that therapy before the specified time; 34.9% of them did not
read medication package inserts; and 28.3% of them did not check the expiry date of drugs.
Drug use on the advice of relatives or friends was admitted by 25.6% of the participants and
22.6% of them gave advice to others. 44.8% of subjects said that they unused drugs at home
(Engin, 2006). A study conducted in Kayseri in Turkey found that there was unused analgesic
medication in the houses of 84.6% of those surveyed (Ozkan, 2005).
According to a report from Ankara Trade Chamber about medication wastage, it was
assumed that 7% of unused drugs in pharmacies are disposed of because of expiration,
while 60% of the medication kept at home expires without even being used. The cost of this
medicine wastage was around 500 million dollar in Turkey in 2006 (Balci, 2003). In 2007, the
value of drugs sold was $14 billion in Turkey and medication expenditure per person was
$200. Financing the social security foundations is a macroeconomic problem in Turkey, and
the Social Security Agency (SGK) budget accounts for 8.6 billion TL of the total. The total drugrelated outlay of the SGK is around 40-50% of the whole SGK expenditure (Morgan, 2001).
The data show clearly that the use of medicines in the private sector was significantly
worse than in the public sector. Only surveys (%43) accompanied with interventions to
promote rational use of medicines (Gocgeldi, 2009).
In terms of cost, antibiotics ranked highest, followed by cough and cold medicines, and
analgesics. Observed treatment cost was Rp. 512 per case while standard treatment cost
would have been Rp. 153 per case. Antibiotics accounted for 60-63% of URI (Upper Respiratory
Infection) costs (WHO 2002). In India, drugs for the treatment of diarrheal diseases and
respiratory conditions accounted for 68% of all under five health center drug costs and 38% of
all over-five drug costs (WHO, 2007).

Discussion
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Irrational use of medicines is likely to increase. Important factor contributing to
inappropriate overuse and unnecessary (and increasing) costs are promotional activities that
are not in keeping with the ethical criteria for medicinal drug promotion adopted (Chaudhury,
2005). Likewise, adverse drug reactions and medication errors, also increasing with overuse
of the greater number of drugs available, cause significant morbidity and mortality, and have
been estimated to cost £380 million annually in the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland and up to US$ 5.6 million per hospital per year in the United States of America
(Uganda, 2001). Such harm can only be minimized through adequate measures against the
irrational use of medicines. Unfortunately, effective medicines are frequently underused (WHO,
2007).
Inappropriate use of medicines, and the related illness and deaths, are not restricted to
low-income countries. Studies in Canada, Australia and the USA, as well as in middle-income
countries such as South Africa and Thailand, have revealed that inappropriate use of medicines
is widespread in teaching hospitals (INRUD, 1998). In many countries, the problem extends well
beyond hospitals. Two-thirds of all antibiotics are sold without prescription, through underregulated private sectors. A recent review of adverse drug events in the USA shows these to be
the fourth to sixth ranked cause of death in that country, with economic costs of between US$
30 to US$ 130 billion per year (Kafle, 1998).
The poly-pharmacy rate in Iran is still higher than that in other countries such as Egypt,
which is 1.6, and Barbados that is ranged from 1.82 to 3.12 (Laing, 2001; Benjamin 1988).
The number of antimicrobial drugs in prescriptions decreased 23.73% from 1998 until
2007. Although, in the United States between 1995 and 2002, the amount of outpatients
visits that led to antibiotic prescription decreased from 17.9 % to 15.3% (Singh, 1988). Despite
the decreasing amount of antibiotic use and prescription in European countries, it has yet
increasing trend in developing countries (Roumie, 2005; Arustiyono, 1999). Injectable drugs in
the prescriptions decreased 14.7% during this period.
By the turn of the century, over 150 countries had a national list of essential medicines, and
over 100 countries had a national medicine policy. Although initially aimed at the developing
countries, the concept of essential medicines is increasingly seen as relevant for middle- and
high-income countries as well. Most medicine budgets in developing countries are below $3
per person per year, with 38 countries having less than $2 per person per year. Hence, it is vital
that the countries work both to increase drug financing within overall health financing, and
to apply the essential medicines concept to achieve the best possible health outcomes within
available resources (Sigvarmo, 2002; Soleymani 2009).
Injection use was widespread ranging from 10% to 80% of patients. Injections and
multiple drugs are frequently used to treat myalgia in five and over age groups. Non-physicians
used 40% more injections for patient aged five and over and used twice as many injections for
under five as doctors used (Gurbani, 2011).
In Turkey, an antibiotic restriction policy was applied to reduce the expenditure of
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antibiotics based on the directive of the Ministry of Health in 2003. By this policy, certain
intravenous and expensive broad-spectrum antibiotics were restricted by legal regulation
and their use required approval from an infectious disease specialist. Previous reports on
hospitals applying an antibiotic policy had shown that the rate of appropriate use of antibiotics
increased after intervention (Buke, 2005; Ozkurt, 2005). As a result of the new policy, in this
hospital, besides the decreasing of the rate of antibiotic use, the rate of rational antibiotic use
increased from 45.7% to 91.4%.
Unfortunately, over-prescription and overuse of corticosteroids without indication occur
during recent years in Iran. Corticosteroids have potential for abuse and misuse both by the
physicians and patients (Imam, 1994).
The study done in Iran showed the effective factors in irrational prescription of
corticosteroids can be divided into four categories: lack of knowledge, patient-physician
relationship in terms of monetary cost, poor availability of proper alternative medicines
and weak supervision of regulatory bodies. As the same results were found in both groups
regarding the role of regulatory organizations and availability of alternative medicines, it
seems that interventions in knowledge and the patient-physician relationship which were
different in the two groups can be more effective for reduction of prescription in high rate
prescribers although intervention in regulatory supervision and medicine availability could
have a moderate effect in both groups. In addition the common feature in all the above
categories was the gap between knowledge and actual practice which is significant on three
regulatory levels, supervisors, physicians and patients, and should be noted for intervention
design (Yousefi, 2012).
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Conclusion

Health is considered a basic human right under UN perspective and Millennium
Development Goals (MDGs). Usually, use of medicines is the end of any therapeutic
consultation. Medicines are different from other consumer products; therefore, they should be
used carefully & rationally. Health professionals have a responsibility to ensure that the right
drug is prescribed, dispensed and taken. Improving drug use improves the quality of care and
frequently lowers cost. Methods exist to measure drug use and to change practices.
Irrational use of medicines is likely to increase, unless action is taken, for two reasons.
First, the use of medicines in developing countries and those with economies in transition
is significantly worse in the private sector than in the public sector, and the private sector is
providing an increasing proportion of health-care delivery worldwide. Secondly, many major
global initiatives to increase access to essential medicines and to extend treatment of HIV/
AIDS, tuberculosis, malaria and other diseases concentrate on access to medicines and do not
tackle the fundamental and widespread problem of inappropriate use.
It has been estimated by WHO that more than 50% of all medicines are prescribed,
dispensed, or sold inappropriately and about 50% of patients do not take them correctly. This
scenario underscores the need for educating the prescriber, the dispenser, the retailer and the
public, including the patient.
Public education on the proper use of medicines should be a part of school education to
enable informed decision-making at the individual, family, and community levels. Authentic
and correct information on medicines for the public should be provided in easy to understand
language. Radio communication, useful flyers with visual illustrations and effective public
posters are valuable aids for the public. Health fairs, puppet and musical shows, distribution
of brochures and appearances of celebrities are useful tools in public education. For this
purpose, empowerment of the community in general and the patient in particular, needs to
be addressed.
Four strategies such as educational, managerial, economic and regulatory approaches
those are important in improving the use of medicines. Health professionals, societies
and associations must play an important role in spreading the message of rational use of
medicines. Doctors, nurses and pharmacists are key personnel who disseminate information
on the proper use of medicines. Other categories of health workers in occupational health,
administrators in health insurance schemes, wholesalers and retailers of medicines also
need to know about the concept and practice of rational use of medicines. Increasing drug
prescription costs inﬂuences patients’ purchasing decisions where out-of-pocket costs are
common. Various educational, managerial, as well as ﬁnancial strategies have been introduced
to alter the prescription behavior of health care providers in developing countries, to promote
‘value for money’ in the health sector. Providing training on the standard treatment guidelines
(STG) is one of the educational strategies being implemented in many countries to reduce nonrational prescription behavior.
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Recently, the consumption of the over the counter (OTC) drugs is accelerating in Turkey.
A main reason might be an attempt to decrease the public drug expenditures and to make
more profit from OTC drugs. Evidence demonstrate that OTC drug regulations are not enough
in Turkey and for this reason OTC regulations should be considered strongly. As a matter of
fact, an OTC drug list needs to be prepared. Additionally, the labels have to be prepared in
such a way that everyone can easily understand. Likewise, relevant organisations should set
rules for pricing, reimbursement, advertising and marketing of OTC drugs. If OTC drugs are
removed from reimbursement lists, policies regarding low pricing of OTC drugs should be
taken accordingly.
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Kahraman KALYONCU1

ÖZET
Çalışmamızda şu önemli soruya ilişkin cevap önerileri içinden çoğrafya bağlantısı ile ilintili
bir yaklaşımı hedeflemek amacındayız: genelde, kalkınma ve büyümenin temelindeki güçlerin
bilgi düzeyindeki artış ve onun beşeri ve fiziksel sermaye, yeni teknolojiler şeklinde uygulanışıdır
diye kabul edilir. Bu bilgi artışı, teknolojik gelişme, zaman içinde giderek artan ölçülerde, her
ülkeye açık olduğuda bir gerçektir. O halde neden ülkelerin gelişme düzeyleri, büyüme oranları
arasında büyük farklılıklar vardır? Bu bilinen, çok temel sorunlardandır. Tüm temel sorularda
olduğu gibi bu sorunun da hem kolay, hem de tam doyurucu bir yanıtı yoktur. Ancak aşağıda
belirteceğimiz öğeler bu konunun izahında kullanılan önemli hususlardandır. Genelde kabul
gören görüşe göre ülkeler arasında şu temel farklılıklar vardır: ülkeler beşeri ve fiziksel sermaye
birikimi, teknoloji düzeyi, üretim gücü yönlerinden çok farklı durumdadırlar; buna bağlı olarak
ülkeler insan gücü, eğitim- öğretim, yaratıcılık açılarından çok farklı düzeydedir; sonuçta
verimlilik ve etkinlik düzeyi, nitelikli mal ve hizmet üretebilme gücü ülkeler arasında farklılık
gösterir. Bu çerçevede Midyat, ekonomik çografya yaklaşımı kapsamında değerlendirilip,
Midyat için Mardin’in ve DİKA’nın vizyonu çerçevesinde bir öneride bulunulmuş ve içinde
teknokent olgusunu barındıracak yani bir MEDİKALPARK’ı (medikal gereçleri dizayn eden
bir üs) barındıran ve bir ayrıca yep yeni bir yaşam alanı barındıran SAĞLIKKENT önerisinde
bulunulmuştur. Bunun temel nedeni gezi turizminin maliyetinin ve getirisin az olması ve bu
turizimin stratejik bir ürün olmamasıdır. Ancak sağlık turizmi hem maliyet etkin ve karlı, hem de
sağlığın stratejik bir ürün olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Toplumsal Yaklaşım, Ekonomik
Coğrafya, Turizim, Sağlıkkent, Teknopark karşıtı Medikalpark

1.GİRİŞ
Çalışmamıza şu önemli soruyu sorarak başlamak istiyoruz: zaman içinde giderek artan
ölçülerde, her ülkeye açık olan ve gün geçtikçe daha da açık hale gelen bilgi ve bu bilgilerin
düzeyindeki artışlar, teknolojik gelişmeler, kalkınmanın ve büyümenin temel gücü olarak bilgi
düzeyindeki artış ve onun beşeri ve fiziksel sermaye, yeni teknolojiler şeklinde uygulanışı olarak
kabul edersek, neden ülkeler arasında gelişmişlik düzeyleri ve büyüme oranları arasında büyük
farklılıklar mevcuttur?
Bu ekonomi yazınında bilinen, çok temel sorulardan biridir. Bütün temel sorularda olduğu
gibi bu soruya da kolay, tam doyurucu bir yanıt vermek zordur. Ancak şu temel farklılıklardan
dolayı ülkeler arasında gelişmişlik ve büyüme farkı söz konusudur diye inanmaktayız (Bulutay,
1995):
1.

Ülkeler sahip oldukları beşeri ve fiziksel sermaye düzeyleri, teknoloji yapıları ve
üretim gücü yönlerinden çok farklı durumdadırlar.

2.

Bunlara bağlı olarak ülkeler insan gücü, öğretim, eğitim, yaratıcılık açılarından çok
farklı konumdadırlar.

3.

Neticede, verimlilik ve etkinlik düzeyi açısından ve nitelikli mal ve hizmet
üretebilme gücü bakımından ülkeler arasında farklılıklar vardır.

Bu çerçevede, iktisadi açıdan, kalkınma ve büyüme için izlenebilecek yollar şöyledir
denebilir (Bulutay, 1995):
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a.

Tasarruf oranını artırıp yatırım yapmak,

b.

Yatırımlar için etkinlik, üstünlük yaratacak alanları şeçmek,

c.

Beşeri sermaye üzerinde, eğitim-öğretim, araştırma alanlarında sermaye
harcamalarına önem vermek,

d.

Yüksek teknolojiyi üretmek ya da dışarıdan almak,

e.

Bu yüksek teknolojileri uygulama, geliştirme yolları ile etkin kılmak (neticede, c ve
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d ile de yakından ilintilidir),
f.

İç ve dış piyasaları geliştirerek büyük istem hacmi olanaklarından yararlanmak,

g.

Sonuçta verimlilik artışı, ölçek ekonomileri, artan getiri, dışsallık sağlayarak
kalkınıp büyümek.

İKTİSADİ YAKLAŞIMLAR:
EKONOMİK COĞRAFYA,
TURİZM VE MİDYAT İÇİN
BİR ÖNERİ: SAĞLIKKENT VE
MEDİKALPARK

Çalışmamızın ana temasını yukarıdaki b maddesinde de bahsedilen alan yani konu
ve mekân temelinde geliştireceğiz ve diğer maddelerin önemini bu temelde birleştirmeye
çalışacağız.
Yalnız, kalkınma ve büyüme için, bu iktisadi önlemlerle birlikte, bazen onlardan önce
bazı toplumsal koşullarında gerçekleşmesi gerekir. Herşeyden önce ülkelerin uygun kurum
ve kurallara sahip olmasının gerekliliği gibi. Ekonomik yaşamın iktisat politikalarına sağlıklı
bir gelişme ortamı yaratması gerekli olduğu kadar, iktisat politikalarının da sağlıklı bir gelişme
ortamını kendisine yaratması gerekli olduğu aşikârdır. Ülke yeniliklere açık olmalı, ülkede yeni
gelişmelerin yarattığı gereklere uygun düzenlemeler yapılabilmelidir.
Bu durumu somut örnekler ile zenginleştirirsek sanırız konu daha net anlaşılacaktır. Dünya
Bankasının (bundan sonra bu rapora yapılacak atıflar metin içinde EG olarak gösterilecektir)
(2009) raporuna göre mekân ve zenginlik arasında güçlü bir bağ vardır. Gelecekte bir süre daha,
ABD’de doğan bir kişi ile Zambia’da doğan bir başka kişinin gelirleri arasındaki fark 100 kat
daha fazla olacaktır. ABD’deki bir kişi, Zambia’daki kişiye göre 100 kat daha fazla kazanacaktır.
Ayrıca, ABD’deki kişi Zambia’daki kişiye göre yaklaşık 30 yıl kadar daha fazla yaşayacaktır. Eğer
çok kökten değişmeler yaşanmaz ise, Zambia’nın başkentinde doğan bir çoçuk ile New York
şehrinde doğan bir başka çoçuk arasında yarı yarıya ömür farkı olacaktır. Zambia’lı çoçuğun bu
kısa hayatı içinde ise bu New York’lu çoçuğun kazandığı her 2$ için ancak 0.01$ kazanabilecektir.
Ortalama 9 yıllık eğitim almış bir Bolivya’lı ABD satın alma gücüne göre her ay 460$ lık
kazanç sağlamakta iken; aynı insan eğer ABD’de aynı işi yapmış olsa bu miktarın 3 katı kadar
kazanacaktır. Bu nedenle bugünün dünyasında en iyi gelir belirleyicisi artık “neyi” ya da “kimi
tanıyorsun” değil de “nerede çalışıyorsun”dur. Ekonomiler düşük gelir grubundan, yüksek gelir
grubuna geçtikçe üretim mekânsal olarak daha yoğun hale gelmektedir. Şehirler, kıyı şeritleri
ve bağlantılı ülkeler gibi bazı yerler üreticiler tarafından çok tercih edilir hale gelmektedirler.
Ülkeler geliştikçe, en başarılı olanların mekansal boyutlarında insanlarını yaşam standartlarında
daha homojen bir yaşam standardı belirleyen kurumsallaşmaya yönelmektedirler. Bu nedenle
hem uzun dönem bir yakınsamadan kaynaklanan ve hem de üretimin yoğunlaşmasının
faydasından kaynaklanan hemen yararlanabilmenin yolu ekonomik bütünleşmeden
geçmektedir (EG, 2009). Yani tüm bunları kısa bir ifadeye dökmeye çabalarsak: bir bireyin değeri
bir ölçüde de içinde yaşadığı toplumun dünyadaki mekan ve konumuna bağlıdır. Örneğin,
sıradan bir Amerikalı sıradan bir diğer ülkenin vatandaşından daha itibarlı ve önü daha açıktır
(M. Kaynak 24.07.2011). Çalışmamızda bu toplumsal koşulları ele alan çalışmalardan bazı
örnekler vereceğiz. Kurum ve kuralların önemini vurgulayan açıklamaları ele alacağız.
Çalışmamızda diğer değinmek istediğimiz konu için ise; önce bir kısım gelişmelerden
bahsetmek gerekmektedir. Solow tarafından 1950 lilerde geliştirilen ve tam rekabete,
sermayenin azalan getirisine, teknolojik gelişmenin dışsallığına inanıldığı bir modellemeden
yola çıkılarak eksik rekabet, sermayenin artan getirisi, teknolojinin içsel olarak geliştirilebilmesi
ve bununla beraber beşeri sermayenin önem kazanmasıdır. Özellikle, beşeri sermaye güncel bir
konu olarak üzerinde durulan “girişimcilik” temasının ana unsurudur.
Sermayenin azalan getirisi ve yatırım konusu kanımızca Neoklasik yaklaşımdaki yatırımın
yeni teknoloji ile yenilenmemesine dayanır bir nitelik yanılsamasına dayanmasıdır, yani kürek
ve kazma yerine forkliftin koyulmaması gibi ya da froklifti kabul etse de sıçrama etkilerini
hesaba katmaması gibi (Bulutay, 1995). Berber (2011) sabit sermayedeki sürekli artışlar
emekteki beklenen azalan getirinin ortaya çıkışını engelleyen bir sebep olarak ortaya çıktığını
ifade etmiştir.
İçsel teknolojik gelişme konusunda ise iş yaşamında var olan temel parodokslardan biri
yenilik ve yaratıcılıktır. Ancak bu konuda başarılı olması beklenenler (ARGE çalışmasını yoğun
olarak yapanlar) başarılı olamazken, başarı beklenmeyenlerden (ARGEyi az yapanlar ya da kopya
edenler) ise başarı ortaya çıkmaktadır. Yani birçok sanayide uzmanlar yeni yollar bulamazken az
eğitimli kişiler yeni ufuklar açabilmektedir. Ancak teknolojiyi içsel olarak modelleştirmek zor bir
konu iken bir o kadar zor olan da bu teknolojinin transfer edilmesidir (Bulutay, 1995).
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Kısaca, konu ve mekânın önemini vurgulamak açısından bu kısımda özellikle vurgulamak
istediğimiz eksik rekabet, artan getiri, dışsallık konusudur. Büyük firmaların ekonomiye
egemen olması ve tekelleşmesi söz konusudur. Ayrıca, sanayi organizasyonunda (OSB) ve
uluslararası ticarette (serbest bölgeler) meydana gelen gelişmeler yoğunlaşmayı doğurmuş;
bu ise işçi ve işverenin daha rahat ve kısa zamanda arz, talep dengesini sağlamasına olanak
vermiş, ayrıca bu tür işyerlerine taşeron hizmet sağlayan birimler ve firmalar arası işbirliği ve
paylaşımın gelişmesine yardımcı olmuştur. Özellikle bu yoğunlaşma büyüklerle aynı etkinliği
gösteremeyen küçük firmalar için kolaylık sağlamıştır.
Konu ve mekânsal yapılanmada önemli bir diğer unsur ise beşeri sermayedir. Beşeri
sermayenin önemi ancak son zamanlarda anlaşılmıştır. Kalkınma ve büyümenin itici gücü beşeri
sermayedir. Bu sermayeyi etkin kullanabilen ülkeler kalkınmış ve gelişmişlerdir. Teknolojinin
gelişmesinde ve fiziksel sermayenin kullanımında anahtar olan beşeri sermayenin kullanımı
sorunsuz değildir. İnsanların bir kısmı işsiz kalabilmektedir. Ayrıca, açık işsizlik insan gücünün
kullanımında ele alınan yalnızca bir yöndür ve çalışır görünüpte çalışmayan ve hatta çalışıyor
olup ta bu çalışanların yeterli ve etkin kullanılamaması sorunu da söz konusudur. Tüm bunlar
yani açık ve gizli işsizlik dışındaki bu yeteneğin yerinde kullanılmaması yani boşa harcanan
insan gücünün varlığı çok önemlidir ve bu da ortam diyeceğimiz bir diğer konuyla alakalıdır.
Beşeri sermaye unsuru içsel modellemelerde yoğun olarak işlensede ortam konusunun yeterli
bir ilgi söylenemeyebilir. Önemle vurgulanması gereken şudur: beşeri sermayesi yüksek olan
ülkelerin fiziksel sermayelerinin de daha yüksek olacağıdır (Kalyoncu, 2008)
Yalnız kalkınma ve büyümenin, toplumsal, siyasal, iktisadi olayların çok karmaşık yapıları
ifade ettiği bilinmelidir. Herşeyden önce, bu karmaşık yapıdan kastımız herşey ülkeden ülkeye,
kesimden kesime, zamandan zamana çok değiştiğidir. Akılda tutulması gerekebilecek bir diğer
husus da geçmişin daima gelecek için iyi bir ölçü oluşturmamasıdır ve bazı zamanlar oran
değişsede belirsizliğin etkisi her yerdedir. Bir önemli belirsizlik kaynağı toplumsal değişmenin
süreksiz biçimde de olabilmesidir. Bu süreksizlikler en gelişmiş denge ve ekonometri
modellerinin öngörmede, açıklamada aciz kaldıkları durumlardır. Bu sorunu da yeri geldiğinde
kısaca ele alarak açıklayacağız.
Dünyanın gelişme trendinde ve bir bölgenin daha iyi tanınmasında turizim önemli bir
unsurdur ve turizm dünyanın en hızlı gelisen sektörlerinden bir olarak kabul edilmektedir.
Özellikle de enformasyon ve ulastırma teknolojilerinde yasanan beklenmedik hızlı degisim,
ekonomik ve sosyal boyutları olan turizmin gelişimini hızlandırmıstır. Ancak, 2001 yılından
2009 yılına ülkemize gelen turist sayısı ise tam iki katı artmış olmasına rağmen 2001 yılından
2009 yılına gelindiğinde gelirler iki katı artmamıştır. Dolayısyla da çalışmamızda bu ürün
stratejik ürünmüdür sorusuna cevap vermeye çalışacağız.
Önerimiz için gerekli bir diğer konu kenleşme olgusudur ve kentleşme olgusu
bir sanayi toplumu ürünüdür. Ya da tersi de doğrudur. Yani sanayileşme de kentlerin
ürünüdür. Bu iki olgu “Kentleşme” ve “Sanayileşme” birbirlerini üretip geliştiren
olgulardır. Kısaca kentleşme kontollü bir şekilde geliştirilmesi gereken toplumsal ve siyasal
bir konudur. Çalışmamızın geliştirmek istediği çerçeve için “teknokent” kavramına değineceğiz.
1950’li yıllarda ABD’de kurulan ve dünyada üniversite sanayi işbirliğini sağlama konusundaki
en başarılı model olarak öne çıkmış olan Silikon Vadisi ile teknoparklar gündem konusu
olmuşlardır. Günümüzde, birçok sanayileşmiş ülke- ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin,
Kore, Hindistan, İsrail, Finlandiya gibi- üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma değerin
önemli bölümü teknoparklar bünyesinde yürütülen AR-GE çalışmalarında görüldüğü üzere
teknoparkları teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı olarak görmektedir
Tüm bu değerlendirmeler için birde bölgemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri
durumunu çalışmamızda özet olarak orataya koymaya çalışacağız. Önerimizin içinde
erimesini umduğumuz potanın bugünkü haline ortaya koymak önerinin önemini orataya
çıkarması açısından önemli olacağına inanmaktayız. Önerimiz açısından önemli olduğunu
düşündüğümüz Sağlık sektörünün ilintili olduğu alanlarla ve bir kısım verilerle bu alanın
yaratabileceği ya da tetikleyebileceği potansiyellere değinmeye çalışacağız.
Çalışmamızın planı şu şekildedir; ilk olarak ölçek ekonomileri ve dışsallıklar konusuna
değinilecek, takip eden bölümde toplumsal öğeler üzerinde kısmen durulacak ve ekonomik
çoğrafya diyebileceğimiz mekânın ekonomik etkileri değerlendirilecektir. Bundan sonraki
bölümlerde Midyat için yapacağımız öneri için turizm ve ekonomi konusu içinde sağlık turizmi
ve sağlık ve kalkınma arasındaki ilişki değerlendirilecektir. Kentleşme konusu bu bölümden
sonra ele alınıp bir detay olarak teknokent konusuna değinilecektir. Daha sonra sonuç
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kısmından önce “SAĞLIK KENT” kavramı öneri olarak sunulmaya çalışılacaktır.

2.EKSİK REKABET, ARTAN GETİRİ, DIŞSALLIK: ÖLÇEK EKONOMİLERİ
Üretim ölçeğinde meydana gelen değişmeler karşısında, verimlilikte ortaya çıkan
değişmelere ölçeğe göre getiri deniyor. Üretim faktörlerinin (emek, sermaye, hammadde vb.)
bileşim oranı değiştirilmeden her bir faktörün kullanım miktarı sözgelimi bir misli arttığında,
firmanın üretimi de bir misli artıyorsa, ya da faktörler on misli fazlalaştırıldığında, ürün miktarı
on misli artarsa, bu durumda üretim ölçeğinin değişmesi karşısında verimlilik aynı kalmaktadır.
Üretim ölçeğindeki değişmelerin verimliliği etkilemediği, böyle bir durumda ölçeğe göre sabit
getiri söz konusu olur. Bütün faktörlerin, örneğin bir ya da iki misli arttırılması halinde firma
üretim seviyesi bir ya da iki misli değil de daha az artıyorsa, ölçeğe göre azalan getiri hali ortaya
çıkacaktır. Firmanın üretimindeki artışların, faktörlerde meydana gelen artıştan daha fazla
olması durumunda ise; ölçeğe göre artan getiriyi ifade edecektir.

İKTİSADİ YAKLAŞIMLAR:
EKONOMİK COĞRAFYA,
TURİZM VE MİDYAT İÇİN
BİR ÖNERİ: SAĞLIKKENT VE
MEDİKALPARK

Bir firma ya da sanayi dalında tesislerin yenilenerek büyütülmesi ile üretim hacmi veya
üretim fonksiyonunun değiştirilmesi, teknolojik yenilikler getirilerek veya dış çevrede meydana
gelen maliyet düşürücü faktörlerden faydalanarak verimliliğin arttırılması yolu ile diğer bir
ifade ile maliyetlerin düşürülmesi yoluyla elde edilen kazançlar ölçek ekonomisi kavramı içinde
incelenirler. Kısaca ifade edilirse, büyük ve geniş çaplı üretimin sağlamış olduğu tasarruflar
olarak da tanımlanan ölçek ekonomileri, içsel ölçek ekonomileri ve dışsal ölçek ekonomileri
olarak iki temelde incelenebilir. Eğer bu ölçek ekonomileri firmaların içinde veya o firmanın
bulunduğu sanayi dalında gerçekleşiyorsa, bu ekonomilere içsel ölçek ekonomiler denir. İçsel
ölçek ekonomilerinde firmaların büyümek, yani daha çok üretmek yoluyla emek ve ekipmanları
daha verimli kullandıkları, pazarlama ve yönetim masraflarını daha da azalttıklarını ifade eder.
Dışsal ölçek ekonomiler de ise, firmaların birbirlerinden bağımsız olarak aldığı kararlar
neticesinde bir diğerinin ya da diğerlerinin giderlerinde yarattıkları maliyet azaltıcı etkileri
kapsamaktadır. Sanayiler arasında girdi-çıktı süreçlerinden kaynaklanan dolaysız ilişkiler,
firmalar veya sanayiler arasındaki arabağlılık sebebiyle birbirlerini etkilemekte ve dışsal ölçek
ekonomilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu etkiler hem pozitif
hemde negatif olabilir. Literatürde genel olarak şöyle ifade etmek daha uygun olmaktadır:
Dışsal ölçek ekonomiler, kısaca, bir üreticinin diğer bir üreticiye, “yapmış olduğu” karşılıksız
yararlar olarak kabul edilirken, dışsal eksi ölçek ekonomiler bir üreticinin diğer üreticinin
veriminde yaratmış olduğu kayıplar olarak kabul edilmektedir. Bu kısa tanım girişinden sonra
bu konunun ekonomi literatürüne girişinden biraz bahsedeceğiz.
P.M. Romer (1994) yeni büyüme modellerini ilk ileri sürenlerin başında gelmektedir ve
Romer’in belirttiği gibi içsel büyüme modelleri rekabeti dışlayan modellerdir. Diğer yandan, R.M.
Solow (1994) ise bu girişimi, tekelci ya da eksik rekabetin büyüme kuramına dâhil edilmesinde
faydalar olduğunu ifade etmektedir. Bu tekelci rekabetin ekonomik büyüme modellemesinde
göz önüne alınması zorunlu hale gelmiştir. Kısaca, iktisadi yaşamın rekabet odaklı olmaması bu
zorunluluğun temelidir. Bir dönem birçok iktisatçı bu durumu kabule yanaşmamışsa da, birçok
birim ve etkinliği içeren büyük firmalar ekonomiye egemen olmuşlardı. Bu tür büyük firmalar
ve birbiriyle ilişkileri içsel yani idari koordinasyonlarıyla eksik rekabet yaratıyorlardı (Chandler,
Jr., 1977; Bulutay, 1995).
Ayrıca piyasada dikkatlerden kaçmayan bir artan getiri durumu vardı ve dolayısıyla da
dışsallıklar söz konusuydu. Ayrıca, Neoklasik yaklaşım açısından da, R.M. Solow’a (1994) göre
artan getiri durumunda da standart Neoklasik sonuçları korumak mümkündü. Bu ölçeğe
göre artan getiri durumunun varlığı eskiden beri bilinen bir şeydi. Kaldı ki, örneğin Marshall
1890’da artan getirinin göz önüne alınmasını önermişti. 1950’lerde ki kalkınma iktisatçıları, kent
iktisatçıları ölçeğe göre artan getiri ve dışsallıkları göz önüne almışlardır. Ancak gene ön yargı
ya da aymazlık gibi nedenlerden dolayı batı dünyasının egemen iktisat yazınında ölçeğe göre
artan getiri durumu pek yer bulamıyordu. Bu eğilimin temel nedeni tam rekabet tasavvurunun
öngörüleri ile gerçekte yaşanan ölçeğe göre artan getirinin bu tam rekabetteki rekabetçi
anlayışa pek uymaması temel sorunuydu (Bulutay, 1995). Dünyanın en yaygın problemlerinden
olan bu durum ve hemen hemen her zaman için kendini gösteren soyut düşüncelerimizin
günlük hayattaki karşılıklarının olup olmadığını tespitten kaçınmak ya da daha da korkuncu
tespit sonucundaki çelişkiler görülse de bunu ifadeden kaçınmak yani inkar edilmesinde yatar
geceikmenin nedeni.
Konuyu detaylandırmak için P. Krugman (1992) Rosenstein-Rodan ve Hirschman gibi
iktisatçılarca 1940 ve 1950’lerde artan getiri ve dışsal ekonomileri vurgulayan kuramların ileri
sürüldüğünü ifade etmiştir. Ancak sonraları bu kurumların unutulup, yok sayılır olduğunu ifade
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etmiştir. Bunun bir nedeninin de serbest piyasa idolojisinin egemenliğini temel alan uygulamalar
olduğunu ifade eden görüşler vardır (Stiglitz, 1992; Jayawardena, 1992). Buna rağmen bugün
tüm sanayi organizasyonlarında, uluslararası ticarette, büyüme kuramlarında meydana gelen
gelişmeler bu kuramların dikkate alınmasını zorunlu kılmıştır. Burada ifade edilmesi gerekli bir
diğer husus ise tüm bu ölçek ekonomilerine Neoklasik yaklaşımın yaklaşımındaki eksikliğin
yanında, birde bilgi konusundaki varsayımlarıdır. Çünkü Neoklasik yaklaşımın tüm elde ettiği
sonuçlar bu varsayıma karşı duyarlıdır ki bilgi dışsallığını yaratmaktadır (Bulutay, 1995).
Çalışmamızın odaklanmak istediği konu ve mekân unsuru açısından ise, ülkelerde belirli
tür sanayiler belirli yerlerde yoğunlaştığı bilinen bir gerçektir. Bu yoğunlaşma kavramı açısından
A. Marshall yoğunlaşmanın faydaları kısaca şöyle sıralamıştır: i) işçiler açısından iş bulma,
işverenler açısından işçi bulma olanaklarındaki artış; ii) bu yoğunlaşma merkezinde fabrikalara
özel hizmet sağlayan kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak; iii) yoğunlaşmanın gerçekleştiği
yerdeki firmalar arası bilgi alışverişini, dolayısıyla teknolojinin gelişimini hızlandırmak.
Bu yoğunlaşma olayı bize hangi gerçekleri göstermektedir: ilk olarak, i) artan getirinin
önemi ortaya çıkar. Çünkü eğer küçük firmalar, büyükler gibi aynı etkinliği gösterebilmiş
olsalardı, bunların bir yerde toplanmaları gerekmezlerdi. ii) ölçeğe göre artan getirinin bize
firmanın üstünde bir düzeyde geçerli olduğunu, geniş ölçeğin aslında dışsallık yarattığını
gösterir. Başka bir ifade ile firmalar birbirleri için dışsal yararlar yaratırlar. iii) Ayrıca tüm bunlar
geçiş yoluna bağımlılığın (path dependence) önemini ortaya koyar ki bu bir yerde (örneğin
Silicon Vadisinde) başlangıçtaki bir kaç yüksek teknoloji üreten girişimcinin oluşturduğu yolun,
sonraki yoğunlaşmaya kaynak oluşturmasını ifade etmesi açısından önemlidir. Silikon Vadisinde
farklı olmamak anormaldir ve bu nedenle de farklı olanların kolayca kabul edilebildiği bir ortam
oluşturulması nedeniyle burası diğer ülkelerden bile yatırımcı çekmektedir (Bulutay, 1995).
Perelman’a (1993) göre Silikon Vadisi bir entellüktüel bir mülk ülkesi gibidir ve bir sermaye
donatımı ve üretim üssü değildir. Yani burada çalışanların çoğu Güneydoğu Asya’da yaşar,
ABD’de değil (Midyat’ta böyle bir imkân olsa ne olur sorusu akla gelmektedir).
En son nokta, bu çalışmanın da odaklandığı mekânın önemi konusunu kapsayan iktisadi
çoğrafyanın bugünlerde önem kazanmasının bir nedenidir. Sanayilerin ve iş kümelerinin
yerleşim yerleri bu çerçevede incelenir. Bu incelemeler tarihsel rastgele oluşumların birçok
önemli sonucu yaratmada etkin olduğunu gösterebilir (Bulutay, 1995). Örneğin, P. Krugman
(1994) Philadelphia’nın 19. Yüzyılın başlarında New York’dan daha önemli bir liman olduğunu
ifade etmektedir. Ancak, New York’un daha sonra daha fazla önem kazanmasının nedeni Erie
kanalının açılmasıdır diye vurgulamıştır. Hatta bu kanal bir yüzyıl boyunca önemli bir ulaşım
yolu olmaktan ziyade bir turistik ilgi konusu olmuş olsa da (Bulutay, 1995).
Tüm bunlara baktığımızda Neoklasik iktisadın önemsiz, ilgisiz saydığı tarihin ön plana
çıktığını görürüz. Neo klasik iktisat evrensel yasaların ülke ve geçmiş farkına bağlı olmaksızın
her koşulda en iyi ve yumuşak biçimde işlediklerini varsayması bu sonucu getirmiştir. Ancak,
bu durum şu örneklerle daha iyi ifade edilebilir: ilk olarak, söz konusu olan olgular daktiloların
tuşlarında harflerin sıralanması (QWERTY) sisteminin gelişimi ile açıklanabilir. Daktilodaki bu
geleneksel sıralanış sisteminin parmak hareketleri yönünden en etkin yol olmadığı bilinsede,
başlangıçta geliştirilen bir sistemle kullanılan daktilolarda çok hızlı yazıldığında harfleri içeren
uçların kilitleniyor olması yavaş yazmaya zorlayan bir sisteme insanları mecbur bırakmıştır.
Böyle olunca tüm bu süreç sonucunda QWERTY denilen harf sıralanışı ortaya çıkmıştır.
Ancak bir süre sonra söz konusu kilitlenmeyi ortadan kaldıracak çözümler üretilmiştir.
Sorun çözülünce daha etkin bir harf sıralanışına geçilmesi beklenmekteydi ancak artık çok
geçti. Çünkü şöyle bir kısır döngü oluşmuştu: Daktilo kullananlar yani sekreterler hünerlerini
üretilen daktilolar üzerinde, onların harf dizilişine göre oluşturuyorlardı. Fabrikalar da ise
daktilo yazanların hünerlerine göre daktilolar üretiliyordu. Sonuçta etkin olmasa da QWERTY
sistemi varlığını sürdürür bir yapı kazandı (Waldrop, 1992; Krugman 1994; Bulutay, 1995).
(İngilizce kelime yazımının okunduğu gibi yazılmasından geçmişte yazılan kitaplardan
yeterince faydalanamama durumu çıkaracağından dolayı vazgeçilmesi gibi).
Bu öyküden çıkarılan sonuç standardizasyonlaşmada yanlış sistemlerde de karar
kılınabileceğidir. Bu gibi olayların (şu an kullandığımız saatin geliştirilmesinde iki ayrı yönde
dönen ama diğer şekli ile aynı olan iki örnek söz konusu idi. Ancak şu an kullandığımız saat bir
Kralın bu saat yapıcısını tanıması nedeniyle yaygınlık kazanmıştır) gerçekleşmesi, güçlü teknik
karşılıklı ilişkilerin, ölçek ekonomilerin, öğrenimin, alışmanın yarattığı tersine dönülmezliğin
olması durumunda geçerlidir (David, 1985). Tüm bu olasılıklar yerini aldığında, rastgele
denebilecek olayların sonucu olarak ortaya çıkan oluşumlar tarihte yerlerini alarak egemen
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olmaktadırlar. Böylece bu tür oluşumların (örneğin bir ülkede büyüme, gelişme olayının) nasıl
ortaya çıktığını incelemek büyük önem taşır ve bize yol gösterirler. Bu konuda David (1985)
önemli katkılar sağlamıştır. Ona göre, etrafımızdaki dünyanın mantığını (ya da mantıksızlığını)
ancak olayın öylece nasıl oluştuğunu, geliştiğini anlayarak kavrayabiliriz. Bu anlayışta geçiş
yoluna bağımlılığın, şansın, tarihsel kazaların önemi vurgulanır.
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Bu vurguyu desteklemek için “kurallar neden önemlidir” diyebileceğimiz bir
anektod şeklinde anlatımla devam etmek istiyoruz:

•

ABD’nin uzaya gönderdiği uzay mekiğinin yakıt tanklarının genişliği 4 feet, 8,5
inçtir. (yaklaşık 1,5 m.).

•

Uzay mühendisleri bu tankları genişletmek istemişler, ancak başaramamışlardır.
Çünkü bu tanklar fırlatma rampasına trenle gönderilmek zorundadır ve söz konusu
tren yolu mevcut tünellerden geçmektedir.

•

Tünellerin genişliği ise tren raylarının arasındaki genişlik olan 4 feet 8,5 inçten biraz
fazladır. Neden 4 feet, 8,5 inç?

•

Çünkü vaktiyle tren rayları İngiltere›de böyle yapılmıştır ve ABD demiryolları
İngiliz göçmenler tarafından inşa edilmiştir. Peki, neden İngilizler bu genişliği
kullanmışlarda başka bir genişlik kullanmamışlardır? Çünkü ilk tren raylarını
yapanlar eski tramvay yolu yapımcılarıdır ve tramvay yolunun genişliği tam
olarak da budur. Peki, tramvay rayları neden daha geniş değildirler? Çünkü bu
ölçü vaktiyle at arabalarını yaparken kullanılan genişliktir.

•

Soru: at arabalarındaki tekerlekler arasında neden bu ölçü dikkate alınmış? Çünkü
çok eskiden beri İngiliz topraklarından gelip geçen araçlar bu ölçüyü ortaya
çıkarmıştır. Arabalar için başka bir ölçü kullanıldığında tekerlekler engebeli arazi
üzerinde kalmakta ve kısa sürede bozulmaktadır. Bu eski yol izleri nasıl ortaya
çıkmış dersiniz.... İngiltere ‹deki ilk uzun mesafeli yollar Roma imparatorluğu
tarafından kendi savaşçıları için açılmıştır.

•

Peki, Romalılar’ın yol izleri neden bu ölçüde yapılmışlardır? Çünkü Roma
İmparatorluğu› nun ilk savaşçılarının arabaları yan yana getirilmiş iki atın çektiği
araçlardır ve iki atın poposunun genişliği ise 4 feet, 8,5 inçtir. Sonuç olarak dünyadaki
en gelişmiş ulaşım sisteminin füzelerinin dizaynı ikibin yıl önce yan yana getirilen
iki atın popo genişliği ile belirlenmiştir. Bu kuralı değiştirmek ise Ay’a giden, Mars’a
gitme ve uzaya açılma planları yapan Amerikalı uzay aracı mühendislerinin bile
çözemeyeceği bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.

Bu açıklamalar kişisel şeçimlerin ve şartların çıkmazlara sürükleyebildiğini, ve daha kötü
olan bir teknolojinin benimsenebildiğini yada tarihteki şeçimlerin günümüzü kısıtladığını
göstermektedir. Böyle bir durumun gerçekleşmesinde, kendi kendini güçlendiren (selfreinforcing) nitelikte dört mekanizma söz konusu olabilir: i) Başlangıçta ki gerekli yüksek
meblağlı giderler. ii) Öğrenmeden kaynaklanan avantajlar. iii) Başkalarının aynı tekniği
benimsemesinden kaynaklanan faydalar. iv) Geniş ölçüde benimsemeden kaynaklanan şu
anki benimseme düzeyini daha da artıracağı inancı yatmaktadır. Peki bu mekanizmalar ne gibi
sonuçlara sebebiyet vermektedir: i) Tek değil çoklu dengeye sebep olur. ii) Uygulanan teknoloji,
daha iyi bir şeçeneğin varlığına karşın benimsendiği için etkinlik kaybı söz konusudur. iii) Belirli
bir teknolojiye takılıp kalınması söz konusudur. iv) Küçük olaylar, rastgele oluşumlar gelişme
yolunu belirlemekte, hatta bu yolda ilerlemeye mecbur etmekte, böylece de geçiş yoluna
bağımlılık sonucu doğurmaktadır (Bulutay, 1995).
D.C. North (1990) teknoloji ve iktisadi evrimi belirleyen unsurların teknoloji ve kurallardaki
değişmeye bağlı olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle P.F. Drucker (2011) bilgi ekonomisi
ve bilgi politikası diye ifade ettiği günümüz için ortaya çıkan örgütler toplumunun evrimi
bize devletin ve yalnızca devletin yerine getireceği ve getirmek zorunda olduğu işlevlerin
neler olduğunun tespitinin yapılmasını zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Kısaca, bilgiye ve
teknolojiye bağlı değişmelerine ait bu açıklamaların kuralların değişmesine uygulanabilmesi
sorununu ciddi şekilde iredelenmesi gerekli bir konu olmaktadır. D.C. North (1990) göre,
kuralların artan getiri yaratmadığı, piyasaların rekabetçi olduğu bir ortamda kuralların önemi
yoktur. Ancak artan getiri varsa kurallar kesinlikle önemlidir. Burada da yukarıda belirtilen
kendi kendini güçlendiren mekanizma, değişik bir nitelikte, etkinlik kazanır (Bulutay, 1995).
Bir örnek olması açısından şu ifade edilebilir: tarihte bir dönem de -belki de hala dünyanın
bir kısım yerlerinde hala geçerlidir- kuyudan su çıkarılıp insanlara dağıtılırdı. Bu dönemim su
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dağıtım kuralları ve bunlardan faydalananları ile günümüz şartlarında şehir içi su şebekeleriyle
hem kurallar hem de kişiler (kişiler kurum olmuştur) değişmiştir. Sonuçta su pompası ve boru
gibi teknolojik değişiklikler hem kuralları hem fiyatları, hem faydalanıcıları, hem de faydalanıcı
ilişkilerini değiştirmiştir.
Bahsedildiği üzere artan getiri olduğunda kurallar önemlidir çünkü bu kurallar
ekonomilerin uzun süreli gelişme yolunu belirlemektedirler. Ancak eğer ortaya çıkan piyasalar
rekabetçi ya da sıfır işlem masraflı ise bu uzun süreli gelişme yolu en etkin olandır. Böyle durumlar
da birbirlerinden çok farklı gelişme yolları, sürekli kötü sonuçlar söz konusu olmayabilir. Ancak
piyasalar tam değilse, karşılıklı bilgi akışı kesikli ve sağlıksız ve işlem masrafları önemli ise çok
farklı gelişme yolları ve sürekli kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumda aktörlerin öznel
modelleri gelişme yolunu belirler çünkü insanlar kendi öznel zihinsel yapı kalıpları ile dünyayı
algılar ve buna göre seçim yaparlar (Bulutay, 1995).
Buraya kadar artan getiri konusundaki işin özünü oluşturduğunu düşündüğümüz,
başlangıçtaki küçük, rastgele olayların önemini vurgulayan açıklamalarımızı Bulutay’dan (1995)
aldığımız bir benzetmeyle tamamlamak istiyoruz. Her hangi bir ırmağın akış yolu, başlangıçta o
ırmağın kaynağının akışını yönlendiren önündeki bir engele bağlı olarak oluşmuş ise ve o engel
bu ırmağın mecrası oluştuktan sonra ortadan kalksa da o ırmak yine eski akışını aynı mecrasında
sürdürecektir. Çünkü ırmağın artık bir yatağı olmuştur. İfade etmek istediğimizi özetlersek,
diğer alanlarda görünen bahsettiğimiz büyük farklılıkların, örneğin ülkeler arasındaki çeşitli
farklılıkların, aslında küçük olaylardan, rastgele oluşumlardan neşet bulabileceğini ve bunlara
bağlı olarak da başlangıçta bir başlangıç ivmesi sağlandığında mevcut gelişme kendi kendini
besleyerek sürdürebilmekte, giderek büyük oluşumlara neden olabilmektedir. Kısaca,
başlangıçtaki rastgele olayların ortadan kalkması artık oluşmuş, güçlenmiş sonuçları yok
etmesi imkânsızlaşmaktadır (Bulutay, 1995).
Bu ana kadar ölçek ekonomilerinde artan getiri üzerinde durduk. Ancak aynı şekilde
dışsallık da önemli bir büyüme, kalkınma etkenidir çünkü bir kişi ya da firma bilgi, sermaye
edindiğinde yalnızca kendisi için değer yaratmakla kalmaz, toplum içinde bir değer yaratmış
olur. Arrow 1962 modelinde olduğu gibi sermaye fiziksel iken, Lucas 1988 modelinde olduğu
gibi, beşeridir (Romer, 1994; Grossman, Helpman, 1994). Kalkınmayı ve büyümeyi yaratan
unsurlarda bir bakıma bu dışsal etkilerdir. Bu etkilerin bir sonucu olarak gelişmiş bir ülkede
yaşamaya başlayan bir kişi, örneğin ABD’ye göç etmiş bir işçi, gelişmemiş bir ülkede aynı
nitelikte sermayeyle çalışan bir kişiden daha verimlidir. Dışsallıklar teknoloji birikiminde de söz
konusudur. Bir firmanın teknoloji edinmedeki çabaları ve bu konudaki etkinliği, özellikle yakın
çevresindeki teknoloji gücünede bağlıdır (Bulutay, 1995). Bell, Pavtt‘ın (1992) belirttiğine göre
Kore Cumhuriyeti’nde petrokimya alanında bir firmanın teknoloji etkinliği rafineri alanındaki
diğer bir firmanın mühendislik gücüyle yakından ilgilidir.
Dışsallık sorununu bilgi ve yenilik konularıyla da yakından ilgilidir çünkü bilgi kamu malı
niteliğindedir ve tam bu nedenle de bilgiye sahip olan kişi bu bilginin tüm getirilerini elde
edemez. Kısaca, bilginin dışsallık etkisi vardır ve bir kişi bir bilgi edinirse bundan başkaları da
yararlanır. Diğer bir ilgili konu bilginin gelişiminin yayılımının ortama bağlı olmasıdır. Eğer
uygun bir ortam var ise bilgi verimli bir biçimde kullanılabilecek, gelişebilecektir. Ancak eğer
uygun bir ortam yoksa ise bilgi dumura uğrayacak, işlevini ve yararlarını yitirecektir. Diğer
bir ifade ile bilgi dışsallıklardan, ortamdan yararlanabildiğinde daha da güçlenip gelişecektir.
İktisadın teknik terimleriyle ifade edersek artan getiri durumu ortaya çıkacaktır. Böylece bilgi
konusu dışsallıkların, artan getiri durumlarının birlikte yaşandığı bir alan olma niteliği kazanmış
olacaktır (Bulutay, 1995).
Bu arada bilgi için tüm bu söylenenler yenilikler (innovations) için de söz konusudur.
Teorik olarak iktisadi etkinlik yapılacak yatırımların tüm getirilerinin yatırımcı tarafından elde
edilmesini gerektirmekte ancak bilginin de yeniliğin de temel karekteri sızıntılara (spilovers)
açık olmasıdır ki bu kaçınılmazdır. Neticede içsel yenilikler büyüme ve kalkınmanın temel itici
gücü olduklarında piyasa etkinliği önemli ölçülerde engellenmiyor demektir. Bu engellemelerin
temel kaynağı tekelci karlardır ama etkinlikte marjinal maliyetlerden dolayı bu söz konusu
olamamaktadır. Dolayısıyla da devlet yenilikleri destekleyerek, yaratarak piyasada oluşacak
bu başarısızlığını giderebilir, toplumun dışsallıklarından yararlanması yollarını açabilir. Kısaca
tekelciliğin yaygınlaşması yerine marjinal maliyet etkinliğinin geçerli olabileceği bir ortam
yaratabilecek bir unsurdur devlet (Bulutay, 1995).
Ancak Neoklasik büyüme modeli yaklaşımı çerçevesinde G.M. Grossman ve E. Helpman’a
(1994) göre dışsal teknoloji ve yatırımın getirilerinin yatırımcı tarafından tam olarak elde
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edilebileceği varsayıldığından devletin birikim ve büyümeyi destekleyici yönde birşey
yapmaması gerektiğini söyler. Oysa şu ana kadar belirtilerini bahsettiğimiz olgular göz önüne
alındığında bu görüşün, devlet müdahalesinin yokluğunda toplumsal etkinliğin sağlanabileceği
anlayışının geçerli olması beklenemez (Bulutay, 1995). Hatta önemli bir yazısında J.E. Stiglitz
(1993) devleti mali piyasalara müdahalelerini yararlı bulmaktadır. Çünkü diğer piyasalardan çok
farklı olan mali piyasalarda piyasa başarısızlıklarının daha yaygın olduğunu ifade edilmektedir.
Albert Einstein’ın yaratıcının dünyadaki işleyişi nasıl bir sisteme bağladığını anlamaya çalışması
yöntemi ile bakıldığında şu söylenebilir: yaratanın gelişmeleri kendi akışına bırakmadığını,
gönderdiği peygamberler aracılığı ile müdahale ettiğini görürüz.
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3.TOPLUMSAL ÖĞELER
Ekonomik kalkınma ve büyüme yoksullukla ve yoksulluk da büyüme ve gelir dağılımı ile
yakından ilgilidir. Bu kavramlarda ekonomideki fiziksel sermaye stokuyla, teknoloji düzeyiyle,
beşeri sermaye ve vasıfsız işgücü yapısıyla birbirlerine bağımlıdır. Kaldı ki bu son ikisi ekonomik
kalkınma ve büyümenin anahtar terimlerinden olan girişimciliğin hammaddesidirler. Ancak
bundan da önemli bir diğer unsur sosyal sermayenin yaşadığı iklimdir yani toplumsal öğelerin
varlığı ve kurum ve kuralların yarattığı ortamdır.
Ülkeler arasında görünürde büyüme, eşitsizlik ve yoksulluk yapıları arasında benzerlikler
olsada zaman için de değişiklikler söz konusudur. Örneğin, mutlak yoksulluk 1970 li yılların
ikinci yarısında azalmıştır. Ama buna rağmen ülkeler arasında farklı deneyimler yaşanmıştır.
Örneğin, Doğu Asya ülkelerinde büyüme sonucu hem eşitsizlik hemde mutlak yoksulluk
azalmış, Arjantin ve Filipinde büyüme ile hem eşitsizlik hemde yoksulluk artmıştır. Ancak,
Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde ise büyüme ile hem eşitsizlik hemde yoksulluk birlikte
azalmışlardır. Kısaca, bu çalışmalar bize eşitsizlik ve yoksulluğun alışılageldik büyümeyi
artırma stratejileri dışında, kendine özgü politikaları ya da toplumsal yapıları değerlendirilmesi
gerektiğini göstermektedir (Buğra ve Keyder, 2007). Ayrıca, bu vurguyu kuvvetlendirmek adına
EG (2009) ekonomik büyümenin engebeli olduğunu ve eşit dağılmayacağının kabulünün
gerektiğini vurgular.
Genel kabule göre ileri bir ekonomi, kusursuz bir altyapı, yüksek nitelikli doğal çevre, eğitimli
ve nitelikli bireyler, birinci sınıf yaşam kalitesi, iyi yönetişim ve yurttaş katılımını içermektedir.
Bu konulardaki veriler ülkeler ve toplumlar arasındaki olası değişimler hakkında kısmende olsa
değerlendirme imkânı vermesi açısından önemlidir. Bu toplumları değerlendirme konusunda
ihtiyaçlar kavramı bile kendi başına bir sorun olabilmektedir. Eğer gelişmeye Maslow’un
ihtiyaçlar piramidi şeklinde bakarsak ki burada insanın biyolojik ihtiyaçları o insanların
saygıdeğerlik ve haysiyet gibi ihtiyaçlarından önce kabul edilmesidir (Buğra ve Keyder, 2007).
Burada sorun hangi toplum için bu konular için eşik değerler nediri tespit etmektir. Örneğin, bir
imparatorluk bakiyesi olan bizim gibi bir toplum ile bir Afrika kabilesi ya da bir ABD toplumu
aynı eşikte midir sorusunu sormak durumu ortaya çıkmaktadır. Net bir şekilde ifade edersek bu
ifadeyi: saygıdeğerlik ve haysiyet kimler için hangi eşikte bir lüks mal olmaktadır? Bu konu için
verilecek cevaplar sorunlara yaklaşım farkını da ortaya koyacaktır.
Bu nedenle bizim algılamada körlük yaşamamız aslında geniş bir yelpazeyi kapsayan
kavramlarda daraltma yaratmaktadır. Yani aslında insanların ihtiyaçlarını kavramanın özünde
“insanların şeçme özgürlüklerinin artırılmasını sağlayacak koşulları yaratma” anlaşılsa işlerimiz
daha bir kolay olacaktır. Çünkü yoksulluğu gelir düzeyine ve dağılımına bağlı olmasının
yanında “temel ihtiyaçların karşılanamaması” anlayışı yerine “yoksulluk aslında çeşitli yetilerden
mahrum olma” olarak ifade edilmesi gibi. Yani “yeti” ve “ ehliyet” kavramları toplumsal olarak
verileştirilebilmeli ve ölçülebilmelidir. Ruhsatı olanın ehliyeti olmayabilir, ehliyeti olanın
ruhsatı olmayabilir. İnsanların bir kısmı belli ehliyetleri kullanarak bir başka yetilerden mahrum
kalabilmektedir: iyi beslenme, eğitimli olabilme, sağlıklı olabilme gibi konulardan birinden
faydalanabilirken diğerinden faydalanamama gibi (Buğra ve Keyder, 2007). Drucker (2011)
sosyal yardımın işe yarayabileceğini ancak ön koşul olarak yoksulların bütün ihtiyacı paradır
varsayımından vazgeçilmesi gerektiğini bunun yerine de Buğra ve Keyder’in de ifade ettiği
yoksulların bütün ihtiyacının yetkinlik olduğu varsayımına geçilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Bu nedenle sosyal yardımların ihtiyaçlara değil de sonuçlara odaklı olması vurgusu yapılmıştır.
Ayrıca bu ihtiyaçların belirlendiği ve ruhsat ve yeti kabiliyetininin temel bulduğu
toplumsal yapıda önemlidir: örneğin, sıtma, kuş gribi, domuz gribi ya da benzeri bir salgın
hastalık durumunda yaşama ehliyeti ya da ruhsatı gelirle sağlanabilir değildir. Kısaca, tamamen
ekonomik değerler olarak gördüğümüz unsurlar bile ekonominin alanı dışındaki diğer
unsurlarla yakından ilintilidir. Örneğin, kamusal sağlık ve eğitim hizmetleri yanında şuçtan
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korunabilmenin de, günlük hayatında güven içinde hissedebilmeninde, eşit olmayan yasal
uygulamalara kadar geniş bir yelpaze haline gelir.
Bizi ilgilendiren bir diğer konu iktisat düşüncesine, 1970, 1980 öncesi Devlet müdahalesine
yer veren iktisat politikası anlayışına eğemen olan eğilim ile 1970, 1980 sonrası egemen
eğilimin tamamen farklı olmasıdır. Devlet müdahalesine yer veren anlayışlar yerlerini rekabeti
öne çıkaran yaklaşımlara terk etmiştir. Ayrıca günümüzde şu sorulmak durumundadır: “hala bu
anlayışı sürdürmelimiyiz?”, ya da “rekabet üstü anlayışı mı yerleştirmeliyiz?” ve yerleştireceksek
“nasıl?”. Bu olayda ilk gözlediğimiz olgu, eski ortamda gerçeğin kendisi sayılan görüş ve
önerilerin yeni ortamda anlamsız görünmeye başlamış olduğudur. Drucker (2011) içeride
Keynesci olan (sosyal devlet) gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelere Neoklasik yanlısı kesilerek
rekabeti övmeleri çelişkisini vurgulamaktadır. Bu bize şunu kanıtlamaktadır: bazı bilimsel
gerçeklerin de koşullu olduğunun, zamana ve ortama bağlı olduğudur. Pek tabii ki şu sorular
her zaman akılda tutulmalıdır: bu büyük kesikli değişmelerin nedenleri nedir, nelerdir? Üretim
gücünde, teknolojide önemli bir değişme olmuş mudur? Mal ve hizmetlerin göreli fiyatlarında
büyük bir değişme ortaya çıkmış mıdır? Eski görüşlerin sorunları çözemediği görülmüş müdür?
Bu konulara doyurucu bir açıklama bulmanın zor olduğunu ifade etmekte sanırım bir sakınca
yoktur (Bulutay, 1995).
Bu temelde önemli konulardan bir tanesinin toplumların üretim-istihsal- ilişkileri nasıl
işlediğidir. Mülkiyet hakkının roma imparatorluğundan bugüne sürdüğü bir ülke ile bizde
ki gibi halife olan ve bu nedenle de emanetçiliğin yani mülkiyetsizliğin ağır bastığı uzun
bir imparatorluk dönemi ve bu mülkiyet hakkının tesis edilmeye doğru giden evrimindeki
uygulanacak politikalar aynı şonuçlarımı verecektir konusu tartışılmaya değer bir konu
olmaktadır.
Olaylara bakarken geçmişteki o işin yapılış şekli ile şimdiki yapılış şeklinine bakmak ve
fark nediri görebilmekte fayda vardır: örneğin, A noktasından B noktasına eskiden ulaşım, at
ile sağlanırken şimdilerde ulaşım uçakla yapılabiliyor olması gibi. Eskiden her evde binek için
bir ahır varken şimdilerdeki ulaşım araçları için park yeri gerekliliği gibi. Şimdilerde literatürde
bahsedilen istihdam konularında asıl büyüme “eskinin köleliğinin modern eşdeğeri olan
işlerde, uşaklık, hizmetçilik, aşçılık, bahçıvanlık ve diğer ev hizmetlisi işleri” gelişmesi gibi.
Böylece, piyasalarda hanehalkı tarafından yapılan çamaşır, temizlik, tamirat, eğlence/boş
zaman gibi unsurlar gerçekleşmeye başlamıştır (Drucker, 2011). Bir başka örnek olarak, eskiden
çizgi filimlerde “ACME” hizmet sağlayıcısıyla siparişler dağıtılırdı ve şimdilerde de benzer
sipariş usulü dağıtımlar söz konusudur ancak, o zamanın gerekçeleri ile günümüz gerekçeleri
farklı neredeyse tamamen farklıdır. Eskiden kişiler piyasalardan uzak olduğundan kataloğ
üzerinden sipariş verir ve zamanı etkin kullanma adına beklerlerdi, şimdilerde ise insanlar daha
kısa mesafelerde de olsalar da gene zamanı daha etkin kullanma adına internet üzerinden
kataloğlardan sipariş verip beklemektedirler.
Kısaca, bu şekilde ödev gerçekleştirmelerdeki değişmelerle toplumsal olarak nelere
sebebiyet vermektedir? sorusu hala cevabını aramaktadır. Örneğin, sanayi üretiminde azalma
ve tarımsal alandan kopuşlar hizmetler alanında emilebilmektedir diye sorulduğunda yanıt
olumsuzdur. Çünkü bu tür işler istikrarsız aile gelirine neden olmakta ve düşük ücretli işler
oluşmakta ve orta yönetim kademeleri şirketlerde taşeronlaşma nedeniyle azalmaktadır. Bu da
kayıtdışılığa ve düzensiz istihdama neden olmaktadır. Düşük ücret ve istikrarsız istihdam ve
kayıtdışılık yoksuluğu ne derece etkilemektedir sorusunu ortaya çıkmaktadır (Buğrak&Keyder,
2007).
Küreselleşme ile birlikte hem büyüme ve istihdam arasındaki, hem de istihdamdaki
ve ücret arasındaki bağın giderek zayıflamış ve hatta bunlarla ilgili sorunlar gelişmekte olan
ülkelerde daha vahim hale gelmiştir (Buğrak&Keyder, 2007). Gelişmekte olan ülkelerde kırdan
kente göç hızının zamanla artması ile sanayi sektörünün tarımdan boşalan işgücünü emme
kapasitesi giderek daha da zayıflatmış. Ancak, imalattaki istihdam 1970 lere göre bugünlerde
2/5 civarında ve aynı türden işler için gerekli enerji miktarında da ise büyük azalma olmuştur
(Drucker, 1994). Neticede bir çok ülkede özellikle büyük şehirlerde “gece kondular” sorunu
ortaya çıkmıştır. BM-Habitat (2003) “gece kondular” meselesini incelediği raporunda 1950
lerden bu yana kentler dünya nüfusunun 2/3 ünü emdiğini ve çarpıcı bir büyüme gösterdiklerini
ifade etmektedir. Şehirleşme olarakta 1950 lerde 86 olan şehir sayısı bugün 400 civarındadır
(Buğrak&Keyder, 2007). İngiltere büyük bir ülke olmamasına rağmen 10 kişiden 8’i şehirsel
alanlarda yaşamaktadır (CABE, 2010).
Yani, bu büyüme ile formel işgücü başbaşa yani aynı yönde aynı hızla gitmemektedirler.
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Kısaca, şu demektir artık informel/kayıtdışılık bir durum söz konusudur. Böyle bir durumda
toplumun genelini ilgilendiren sağlık, eğitim ve standart altyapı gibi hizmetler özellikle
gelişmekte olan ülkelerde sorun olmaktadır. Filmlerde de görüldüğü üzere teneke evler,
barakalar ya da yığınların yaşadığı yoksulluğun kendi kendini ürettiği bir ortam olmaktadır.
Birbirini destekleyerek bu durumdan çıkmak için yeni bir ekonomik yapının doğmasına da
zihniyet problemi kaynaklı ortam izin vermemektedir ya da ortamın yaratılması gerçekten çok
zordur. Netice bu tür toplumlarla yani varoşlarla diğer gruplar arasında bir sosyal dışlanma
ortamı ortaya çıkmaktadır ve kalıcı olmaya doğru gitmektedir. Ekonomik kalkınma ve gelişme
açısından yönetişim ve üretim teknolojilerinin rolünde olduğu, ancak sosyal yapıların da
önemli rol oynadığı bu ortamda sosyal korunma mekanizmalarının gücü ve işleyişi, bunlardaki
değişmelerinde izlenmesi gerekmektedir: örneğin aile yapısı üzerine etkisi gibi (Buğrak&Keyder,
2007).
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Bu izahlardan sonra toplumsal değişmenin karakteristik özellikleri üzerine biraz duracağız.
D.C. North’un da (1990) taraftar olduğu bir görüşe göre kurumsal değişme, çok geniş ölçüde,
azar azar artan bir nitelik taşır. Bir örnek olarak feodalizmin ortadan kalkışı küçük ve sürekli
değişmelerin yer aldığı çok uzun bir dönemi kapsamaktadır ya da 14. yüzyıldaki nüfustaki
azalışlar sonucu ortaya çıkan değişmeler kölelerin pazarlık gücünü artırmıştır. Ayrıca savaşlar,
devrimler, işgaller, doğal felaketler gibi kesikli kurumsal değişme kaynakları vardır. Ancak
bu kurumsal değişmelerin çarpıcı özelliği bu değişmelerin yüzeyde göründüğü gibi kesikli
olmadığıyla ilgili görüşlerdir (Bulutay, 1995).
Ancak bu görüşte bir kısım gerçek payı olduğu kabul edilse de birçok konuda kesikli
değişmelerin ortaya çıktığına inanan görüşler de mevcuttur. Örneğin, Sovyetler Birliği’nin
yıkılışı ve Irak’ın ABD tarafından işgali de böyle bir durumdur. Moda dünyasında yaşanan
değişimler gibi çevre koruma hareketleri sürekli değil, kesikli bir değişme süreci şeklinde ortaya
çıkmıştır. Aynı sürecin müzik dünyasında olduğuna inanılır (Bulutay, 1995). İktisat düşüncesine,
iktisat politikası anlayışına egemen olan eğilim 1970, 1980 öncesi ile sonrası arasında tamamen
farklı olması bir örnek olabilir. Devlet müdahalesine yer veren anlayışlar yerlerine rekabeti öne
çıkaran yaklaşımlara terketmiştir. Bu değişimi kısaca incelediğimizde ilk gözlemdiğimiz olgu,
eski ortamda gerçeğin kendisi sayılan görüş ve önerilerin yeni ortamda anlamsız görünmeye
başlamasıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu etmenleri anlamaya çalıştığımız olayı
açıklamada katkıları bulunduğunu kabul ediyoruz. Teknolojide, göreli fiyatların yapısında,
toplumun beklentilerinde uzunca sürede meydana gelen değişimler birikimi bir patlama
şeklinde söz konusu değişmelerin kaynağı olabilmektedir. Ancak doyurucu bir açıklamaya
ulaşamazsak da şöyle bir izah mümkün görünmektedir. Bir grubun genel davranışı uzun bir
süre aynı kalıyorsa ve bu uzun sürenin sonunda bu davranışta bir değişme ortaya çıkıyorsa, bu
değişme çok hızlı olmaktadır. Bu konudaki yapılan bilgisayar modelleme denemelerine göre,
10 kişilik bir grupta bir kişi davranışını değiştirirse, grup da onu izleyebilmektedir. Sonuçta,
uzun bir süre böyle kararlı bir denge durumunda olan bir grup, ani bir bireysel geçişin etkisiyle
bir başka kararlı dengeye (örneğin işbirliğinden kaçıştan işbirliğine) geçebilmektedir. Taki yeni
bir denge durumunu geçene kadar da o dengede kalmaktadırlar (Bulutay, 1995).
İktisadi anlamda, kalkınma ve büyüme için, bu çözümleme durumların birinde devlet
müdahalesi ya da rekabet, işbirliği ya da işbirliğinden kaçış gibi uzun süre kalınabiliyor. Ancak
bunlardan birinden bir diğerine geçiş olduğunda, bu geçiş ani ve öngörülemez bir biçimde
olabiliyor. Kısaca bu tür geçişler sürekli değil, kesikli şekilde oluyor diyebiliriz ve bunun
anlamı rasyonalitenin uygulanışı her an söz konusu değildirdir (Bulutay, 1995). Menü maliyeti
dediğimiz olgulara benzeyebilir de denebilir.
Her ne kadar kurallar neden önemlidir gibi bir örneği daha önce versek de bu kısımda
kurum ve kuralların öneminden bahsedeceğiz. D.C. North (1990) neden ülkelerin gelişme
düzeyleri, büyüme oranları arasında farklılıklar vardır sorusunun yanıtının kurallardan
kaynaklanan özendirici yapının olduğu kanaatindedir. Ona göre kurallar insanlığın yaşanabilir
bir ortam için düzen yaratmasına, değişim işlemlerinde belirsizliğin ortadan kaldırılmasına
imkân vermektedir. Neticede bu kurallar, teknolojik gelişmelerle birlikte, işlem ve dönüşüm
masraflarını, ayrıca bunlarla birlikte ekonomik etkinliklerin yapılabilirliğini ve karlılığını
belirlemektedir. Kısaca kurallar ekonomik kalkınma ve gelişmenin kriterini oluşturmaktadırlar.
Bu yaklaşım aynı şekilde özendiriciler için de geçerlidir. Özendiriciler zaman içinde, ülkeden
ülkeye değişmekte ve gelişmektedir. Çünkü yerinde, yeterli esneklik ve etkinlikte özendiriciler
kalkınma ve büyümenin olmazsa olmazlarındandırlar (Bulutay, 1995).
Kurallar ve özendiricilerin kapsandığı politika yaklaşımlarıyla iktisadın geleneksel araçlarını
dışlamayarak ama şu nitelikte değişiklikler yaratması beklenmektedir. Kavramı ve sonuçlarıyla
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rasyonalite anlayışını etkileyecektir. Fikirler ve ideolojiler çözümleme içine dahil edileceklerdir.
Ayrıca, siyasi ve iktisadi piyasaların işleyebilmesi için gerekli olan işlem masrafları inceleme
altına alınacaktır. Neticede de ekonomilerin tarihsel evrimi için geçmişe ve geçişe bağımlılığın
ne anlama geldiği ortaya konmaya çalışılacaktır (North, 1990; Bulutay, 1995).
D.C. North (1990:131) zaman zaman ön kabullerimizin ayak bağı olduğunu
vurgulamaktadır. Örneğin, Neoklasik iktisat kuramını eleştirmeden kabul etmek yani büyük
bir katkı sağlayan fiyat kuramının iktisat tarihine uygulanışının yerindedir. Ancak kaynakların
belirli bir andaki dağıtımı ile uğraşan Neoklasik iktisat kuramı tarihçiler için büyük bir sınırlama
yaratmaktadır. Çünkü tarihçilerin temel sorumluluğu zaman içindeki yaşanan değişimleri
açıklayabilmektir. D.C. North’un bu görüşleri, bize ekonomi ve kalkınmanın tarihsel, siyasal,
toplumsal, kurumsal ve kültürel çerçeveden kopmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Kısaca,
bu temel etkenler ışığında, kalkınma, büyüme gibi çok karmaşık bir olay geleneksel iktisat
çözümlemesinde bu temel etmenleri, içsel değişkenlerle ele alarak-dışsal olarak değil- anlayıp
açıklamak gerekir (Bulutay, 1995).

4.PİYASA VE EKONOMİK COĞRAFYA İLİŞKİSİ
Başarılı bir ekonomik kalkınmanın merkezinde insan yerleşmelerinin yoğunlaşması ve işçi
göçlerinin artması, girişimciler için pazarla ürün arasındaki mesafenin kısaltılması ve ülkeler
arasındaki anlaşmalar ve döviz kurlarındaki farklılıklardan dolayı oluşan düşük sınırlardır.
Üç temelde-yoğunluk, mesafe ve sınır- oluşan bu mekânsal dönüşüm özellikle Japonya,
Kuzey Amerika ve Batı Avrupada yoğun olarak gözlenmektedir. Sık ve hızlı insan ve ürün
hareketliliği Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Kuzey Asya’da dünya nüfusunun 1/6’sından daha
azı ile küresel üretimin ¾’ünün gerçekleşmesinde yardımcı olmuştur. Uzmanlaşma, göç ve
yığınlaşma aynı pazar gücünde, hızlarında ve kapsamlarında benzer şekillerde günümüzün en
başarılı gelişmiş ülkelerinin ekonomik tabiatını değiştirmektedir (EG, 2009). Geçen iki yüzyılda
gelişmiş ülkelerde, büyüyen şehirler-1950 lerde 86 olan şehir sayısı bugün 400 civarındadır
(Buğra&Keyder, 2007)-mobil insanlar ve dinamik ticaret kalkınmada hızlandırıcı olmuşlardır.
Şimdi bu güç faktörleri gelişen dünyanın en dinamik alanlarını kuvvetlendirmektedirler.
Çin’de yaşanan bir gelişme şöyledir. Sichuan’daki Chengdu yerleşkesinden
Guangdong’daki 321 Doğu Ulusal otobanında yapılacak bir seyehat ekonomik kalkınma
üzerinde bize güzel bir gezinti sunacaktır. Ailelerini arkada bırakarak göçen bu göçer çalışanlar
bu otaban üzerinde seyehat ederler. Ancak bu göçerler ailelerini yoksulluktan kurtarma
yolunda devam ederken, Çin’in geneli içinde dünya sıralamasında orta gelir grubuna doğru
ilerlemesine de yardım etmektedirler. Daha da doğuya gittikçe, başkaları için çalışan ve çok az
fayda sağlayabilen bu çalışanlar tarımsal alanları geride bırakmaktadırlar. Bunun yerine, diğer
insanların büyük faydalar ürettiği “yığın ekonomi”lerinin olduğu bölgelere dâhil olmaktadırlar.
Singapore, Shenzhen, and Sriperumbudur bölgeleri ölçek ekonomilerinin, sermaye ve işgücü
hareketliliğinin ve ulaşım maliyetlerindeki düşüşün, büyük ve küçük ülkelerde ve şehirlerde
hızlı ekonomik büyüme yaratmayla nasıl ilintilendirildiğini bize gösterir. Tüm bu unsurlar
yoksulluğun azaltılması ve zenginliğin temelindeki rolleriyle her hangi bir ekonominin motoru
durumundadırlar (EG, 2009).
Bulgular içsel ölçek ekonomilerinin gemi inşaası gibi ağır sanayilerde yüksek ve tekstil
gibi hafif sanayilerde ise düşük olduğunu göstermektedir. Büyük tesislerde iş ve işçileri
birleştirebilecek kadar yeterince işgücüne sahip olan kasaba ki Sriperumbudur böyle bir
kasabadır ve içsel ekonomiyi hızlandırmak için yeterince geniştir. Shenzhen özel ekonomi
bölgesi, hazır bir haldeki tam kalifiye ve yarı kalifiye çalışanlarıyla, bölge olarak şehir sanayinin
ihtiyaç duyduğu araştırma ve daha iyi eğitime yatırım yapmaktadır. Limanlarından nihai ürünler
için ara malları ve nihai ürün taşınmaktadır. En iyisinden konteynır limanı ve toplantı merkezi ve
firmalar hızlıca operasyonlarını gerçekleştirip, geliştirdikçe artan işler için işçileri birleştirmeyle,
bir araya getirmekle bu şehirde pahalı tesisleri mevcuttur. Ayrıca, çoklu girdi sağlayıcılarının
olmasından dolayı ve müşteri rekabetiyle üreticilere maliyet tasarrufu sağlar (EG, 2009).
Bu nedenlede, ekonomi jargonunda “bölgesel ekonomi” olarak bahsedilen ekonomiler,
bölgeyi geliştirmektedir. Singapore ülke olarak bu aşamaları geçmiş ve dünya ticaretinin en
önemli zirve merkezlerinden birisi olmuştur. Bu dengeli, güvenilir ortam, mükemmel ulaşım
bağlantıları, yaşanabilir ve etkin finansman sağlamakla, tüm Asya-Pasifik bölgesine Singapore
hizmet vermektedir. Bu hizmetler yaygın olarak çok çeşitli sanayilere hizmet etmektedir.
Bu hizmetler gemi taşımacılığından imalata, eğitime ve finansmana, sigorta ve emlakçılığa
kadar yayılmaktadır. Ekonomik yoğunluk ortamında tüm bunlar gelişmektedir. 700 km² den
daha az bir alanda ve neredeyse 5 milyon insan ile Singapore dünyanın en yoğun nüfuslu
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ülkesidir. 2006 yılında 16 milyon km² den fazla alana sahip Rusya Federasyonuna 300 milyar
dolarlık ihracat yapmıştır. Singopore’un sahip olduğu çeşitlilik paylaşımı, birleştirmeyi ve
öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu ülke yapısı itibari ile “şehir ekonomisi” olarak iktisatçıların
söylemeye çalıştıkları kavramı karşılamaktadır. Bu şekilde üzerinde gidilen yön neredeyse
şehir ekonomisinin bir yasası niteliğinde olduğundan çok aşina olunan bir yöndür. Dolayısıyla
yerleşmelerin geleceği ve bu yerleşmelerin fonksiyonları birbirler ile de bağlantılıdır.
Sanayileşen yerleşmeler daha önceden tarımsal yerleşme olan alanlardan farklıdır ancak bu
farklılık sadece yoğunlaştıklarından değil aynı zamanda da daha fazla uzmanlaştıklarından
dolayıdır. Çünkü daha büyük şehirler girişimin başlangıçları için daha uygun olabilirken, küçük
şehirler daha oturmuş kurumsallaşmış işler için daha iyidir. Tarımda, ekim ve hasat işleri aynı
yerde yapılmak zorunda iken bu sanayi ve hizmet sektörü için geçerli değildir. Komünikasyon
ve taşıma maliyetlerindeki düşüş firmalara mekânsal olarak ekim ve hasatı ayırma imkânı
vermektedir. Dolayısıyla ürünün tasarımı ve finansmanı büyük şehirlerde yapılabilirken, üretimi
küçük kasabada gerçekleştirilebilmektedir (EG, 2009).
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Firmalar pazar koşullarındaki değişmelere ayak uydurdukça, yerleşmeler farklı şekillerde
performans göstermelidir ya da risk azaltıcısı olmalıdırlar. En az mobilitiye sahip üretim girdisi
olarak arazi kullanımı, kullanım alanları arasında mobil hale getirilmek zorundadır. Bir yerleşim
yeri kurulması için, bu yerin okyanusa ve nehre mesafesi bir sebep olabilir, ancak ülkenin ya
da bölgenin arazi piyasalarının değişmesi çoğunlukla o bölge ya da ülkenin ne kadar hızlı
büyüyeceği ile belirlenecektir. Kamu otoriteleri gelişme potansiyeli olan yerleri seçmekte pek
de iyi olamayabilir. Ancak aldıkları kararlar ve uygulamaların sonucu oluşturdukları kurumsal
düzenlemelerle, altyapı inşaatlarıyla ve diğer müdahalelerle araziyi daha etkin kullanarak
tüm çevrenin zenginliğini ve gelişim hızını etkileyeceklerdir. Yığılma ekonomisinin tipine
bağlı olarak, zemin küçük ya da büyük olacaktır. Unutulmamalıdır ki fonksiyon her zaman
büyüklükten önemlidir. Ancak ekonomik yoğunluktan uzak bir yerde yerleşmek genelde
verimliliği azaltmaktadır. Brezilya örneğinde mesafeyi iki katına çıkarmak görünür olarak
%15 verim düşüklüğüne ve %6’da kar da azalmaya neden olmaktadır. İyi altyapılar ekonomik
mesafeyi azaltmaktadırlar. Ancak, gelişen bir ülkede, firma ve çalışanlar için bu mesafeyi
kapatmaları için en doğal yol daha yakına taşınmaktır (EG, 2009).
Göç olgusunu dâhil ettiğimizde, yığınlaşma ekonomisi insan ve finansmanı kendine
doğru çeker. Günümüzde, sermaye kar için fırsatları değerlendirmek adına çok hızlı bir şekilde
uzun mesafeler katetme eğilimindedir. Ayrıca, insanlarda mobil iken daha mobil olmakta ve
yığınlaşmaya daha yakın olanlar uzakta olanlardan daha hızlı hareket etmektedir. Bir kere
tesisler ve insanlar bir yere geldiklerinde, diğerleri de onları takip etmektedirler. Sonuçlar şu
şekilde özetlenebilir (EG, 2009):

•

Yerellik: yoğunlaşmaya doğru hareket hızla büyüyen ekonomilerde çabuk
olmaktadır, tarımdan sanayiye doğru kayan kırdan-kente göçte de açıktır bu
durum.

•

Ulusal bazda: çalışanlar zenginlik yaratan piyasalara doğru hareket ederek mesafeyi
azaltmaktadırlar.

•

Uluslararası bazda: iş gücü hareketliliği bölgesel göçlerin büyük bir parçasıdır.
Ayrıca, komşular arasındaki göçler dikkate değerdir: Côte d’Ivoire, Hindistan ve İran
İslam Cumhuriyeti kendi komşuları için en önemli varış noktasıdır. Almanya, İtalya ve
Birleşik Krallık (İngiltere) ise hala ilk 10 daki göç veren ülkelerdir. Ancak uluslararası
göçün yavaş olduğunu hatırda tutmak gerekir. Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş
ülkelere doğru göçün faydaları ve kazançları dikkate değer olmasına rağmen,
toplamda göç miktarında muhtemelen bir değişme olmayacaktır.

•

Göç çekmek vermekten daha iyidir, ancak her ikisini yavaşlatmakta durdurmakta
zordur. Bu nedenle de politika belirleyiciler asıl zorluğun insanların göçlerini
engellemek olmadığını ancak yanlış nedenlerle göç etmeyi durdurmada asıl zorluk
olduğunun farkındadırlar (EG, 2009).

İçsel olarak, Çin’lilerin politikaları gel-gitli olmuştur, ancak şimdilerde politika değiştirme
çabasındadırlar. Şöyle ki insanların yaşadıkları yerlere temel hizmetleri götürme yoluyla
insanların göç etmelerinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu politikaları olumlu sonuçlar
vermektedir. Çinli göçmenler olarak milyonlarcası sahil tarafına göç ettikçe, denetlenen
Çinlilerden 57 milyonunun çoğu aynı yerlerin bazısına finansman ve deneyim getirmektedir.
İçsel ve uluslararası göçler rastgele olmadıklarını bize birlikte göstere göstere gelmektedirler.
Çin’lilerin bu göçleri -20inci yüzyılın ilk kısmındaki yoksulluk ve savaştan dünyanın diğer
köşelerine gitmek için ülkelerinden ayrılmışlar ve son çeyrekte ise Çin sahillerine know-how
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ve finansman getirmektedirler- Kuzey Doğu ABD’sine rakip olarak Güney Doğu Çin’e “talihi
tersine” döndüreceği sözünü vermiştir (EG, 2009).
Kısaca, ülkeler mobil olmayan insanlar olmadan zengileşememektedirler. Aslında,
insanların göç kabiliyetleri ekonomik potansiyellerinin ortaya çıkabilmesi adına iyi bir
göstergedir ve göç etme isteği daha ileriye doğru bir gelişim için iyi bir ölçümleme
olarak görünmektedir. Dolayısıyla, devlet işgücü göçünü kolaylaştırmalıdır. Ulaşım ve
komünikasyondaki maliyet düşüşü tüm bu gelişmelerin gerçekleşmesi için çok büyük oranda
yardımcı olacağı da açıktır (EG, 2009).
Ulaşım maliyetleri düştükçe uzmanlaşma ve ticaret artmaktadır. Geçen yüzyılda, özelllikle
50 yıl içinde, ulaşım ve komünikasyon maliyetlerinde aslında ani bir düşüş yaşanmıştır.
1970’lerden günümüze, demiryolu ile taşımacılığın maliyeti yarı yarıya düşmüştür. Karayolu ile
yüksek enerji ve ücret maliyetine rağmen, % 40 civarında düşüş göstermiştir. Dünya çapındaki
hava yolu taşımacılık maliyeti için ise, 1955 yılındaki bedelinin % 6 civarına düşmüştür. New
York’tan Londra’ya 3 dakikalık telefon görüşmesinin 1931’deki maliyeti nerdeyse 300$
civarındaydı. Bugün ise, aynı arama bir kaç sent’e mal olmaktadır. Bu nedenle düşen iç
taşımacılık maliyetleri ile ekonomik üretimin daha yaygın ve eşit şekilde dağılmış olması
beklenmektedir. Uluslararası komünikasyon ve taşıma maliyetindeki düşüş nedeni ile ülkeler
daha uzaktaki iş ortaklıklarıyla daha çok ticaret yapması beklenmektedir. Ancak gerçekleşen
ise tam bunun zıttıdır. Düşük taşıma maliyetleri ülke içinde daha büyük yoğunlaşmalara sebep
olmuştur ya da ikisi birlikte birbirini gerçekleştirmiştir (EG, 2009).
Ülkeler şimdilerde herkesle ticaret yapmakta iken- son 30 yıllık dönemde dünya üretiminin
bir payı olarak ihracatta 4 misli artışla %25 lik payından üzerinde bir paya ulaşmış- komşularla
ticaret hatta daha da önemli olmuştur. Neden böyle bir şey gerçekleşmiştir? Taşıma maliyeti
düştükçe, bu ortam daha yüksek uzmanlaşmaya, radikal olarak firmanın yerini değiştirmeye
ve dış ticaretin doğasını dahi değiştirmeye imkan verecektir. Yüksek taşıma maliyetleri sebebi
ile firmalar müşterilere yakın olmak zorundadırlar. Ancak taşıma maliyetleri düştükçe, içsel,
yerel ve ölçek şehir ekonomileri de bu düşüşlerden faydalanırlar ve ayrıca müşterilere ürün
ulaştırmada da faydalıdır bu durum. Uluslararası piyasada da aynı şeyler söz konusudur.
Yüksek taşıma maliyetleri ile İngiltere sadece makul düzeyde üretemediği ya da yetiştiremediği
şeyleri ithal ederdi- Hindistan’dan baharat ve İngiliz tekstili için Arjantin’den ve Çinden sığır eti.
Taşıma maliyeti düşünce, daha fazla sığır eti ve baharat ithal etmektedir. Ancak aynı zamanda
Fransa ve Almanya ile de daha fazla ticaret yapar oldu-Fransız şarabı için Skotch viski, Alman
birası için İngiliz birası. Temel ihtiyaçlar için artık ticaret yolu birbirlerine bağımlı olmuşlardır
ve yakında bu isteklerin çeşitliliğini tatmin etmek için ticaretleri artacaktır. Ayrıca taşımacılık
ve komünikasyon maliyetlerindeki düşüş dünyayı da küçültmüştür denebilir. Şu ifade doğru
bir ifadedir: tüm bunlar ekonomik aktivitelerinde daha coğrafik olarak yoğunlaşmasına neden
olmuştur. Kısaca bulgular özetlenirse (EG, 2009):

316

•

Yerellik: komünikasyon maliyetindeki düşüş ile ve yaygın ölçek ekonomiler için
bir büyük potansiyeldir ve böylece kasabalar ve şehirler daha da büyüyebilir ve
yoğunlaşabilir.

•

Ulusal bazda: ülke içinde önderlik eden ve geri kalan alanlar, daha iyi ulaşım
imkanları sağlamakla bağlantılanmıştırlar, üretim ise yığın ekonomisinden daha
fazla avantaj sağlamak için ekonomik olarak daha fazla yoğunlaşmış alanlarda
yapılmaktadır.

•

Uluslararası bazda: ulaşım masraflarını düşerebilen ülkeler daha fazla ticaretten
en fazla faydayı sağlayanlardır. Daha da fazla uzmanlaşma bu ülkelere daha fazla
rekabet yeteneği kazandırmış, yoğun ticaret imkanı vermiş ve dünyanın çok azında
olan zenginlikler kazandırmıştır. Ölçek ekonomileri ulaşım sektöründe de yoğun
olarak gözlemlenmiş olgulardandır. Daha fazla ticaret demek daha düşük ulaşım
maliyeti demektir ki bunun anlamı da ya da geri dönüşümü de daha fazla ticaret
demektir. Bu özellikle aynı sanayi sektörü içindeki ticaret anlamında doğrudur ki
geçen yarım yüzyılda bu alan uluslararası ticarette en hızlı büyüyen uluslararası
ticaret alanıdır. 1960’dan bu yana dünyadaki aynı sanayi sektörü, alanındaki ticaret
toplamını ikiye katlamıştır. Bu oran % 27 iken %54 olmuştur. Bölgesel olarak aynı
sanayi sektörü dalındaki ticaret genellikle çoğu bölge için zayıf kalırken, bir kaçında
yüksek olmuştur. Orta Afrika, Orta Asya, Doğu Afrika, Kuzey Afrika, Güney Asya
ve Güney Afrika için bu neredeyse sıfırdır. Avusturalya, Doğu Asya, Yeni Zellanda,
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa için ise en yüksektir.
Bölgesel işbirliği daha hızlı olarak gelişmektedir ve dünyanın bu kısmında daha
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ileridir, sınır üzerindeki ticari anlaşmazlıkların düşmesinin nedenlerini açıklar. Bir Ekonomik
Bütünleşmenin sonunda derinleşen, AB’de bölge içi ticaretin payı %60 civarında artmıştır. Doğu
Asya’da, en hızlı büyüyen bölge olarak, bölgesel pay şimdilerde % 55 den daha fazladır. Daha
iyi uzmanlaşmış bir dünya içinde kalkınma ve yoğunlaşma daha da zorlaşmaktadır. Gelişmekte
olan ülkeler daha yüksek taşıma maliyetine maruzdur ve daha küçük bir piyasaları vardır ki bu
durumda uzmanlaşmak zordur çünkü bu tür yerler yerleşimler için ne ulaşım maliyetleri ne
de piyasa büyüklüğü destek vermektedir. Ancak, bir kaç ülke-özellikle de Doğu Asya’da-düşük
gelirli ülkelerin bu piyasalara erişilebildiğini göstermektedir. Aynı sanayi sektöründe ticaret
bileşenlerindeki hızlı büyümede cevap yatmaktadır2. Tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe,
aramalı üretimindeki her bir üretim parçaları için potansiyel neredeyse limitsizdir. Tayland’ın
Japonya’dan daha iyi bir televizyon seti yapmaya imkânı yoktur, ancak Tayland televizyonun
bir kısım parçalarını aynı derecede iyi ve daha ucuza üretebilir. Çin ve Japonya tarafından çapa
olarak kabul edilen, Doğu Asyadaki ülkeler üretim ağı geliştirmektedir ki aynı sanayi sektörü içi
mallarının ticareti ileri geri devinir. Üretim zincirinin bir küçük parçasında uzmanlaşma ile bu
ülkeler bu çok karlı ve imalattaki ticaretin bileşenlerinden ve hızlı büyüyen alana kaydırmışlardır
üretimlerini (ürünlerini bu temeldeki gerçekten hareketle şeçmişlerdir). Diğer bölgedeki
ülkeler bu aynı sanayi sektörü içindeki ticaretteki büyümeden aynı zamanda faydalanabilirler.
Çoğu ülke için anahtar konu yoğunlaştırılmış bir çaba ile ulaşım maliyetlerini düşürmektir.
Gelişmekte olan bir ülke için bunun anlamı daha fazla yoğunlaşmaktır. Ancak kalkınmanın
erken aşamalarında uzmanlaşmak için izin vermekle ve ölçek ekonomilerini ortaya çıkarmakla
bu ülkelerin gelişmiş dünyadaki yaşam standartlarını ve gelir düzeylerinin yakınsamalarına
yardımcı olmaktadır. 20 yılı aşkın sürede, ölçek ekonomileri arasındaki böyle bir iletişim, işgücü
ve sermaye mobilitesi ve ulaşım maliyetleri araştırmacıların ilgisini meşgul etmiştir3 (EG, 2009).
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Tüm bu bilgilerle birlikte piyasadan ne bekleyeceğimiz üzerine yeniden düşünmemiz
gerektiğine dair işaretler var mıdır? Kalkınma için coğrafi geçişkenliği teşvik etmek için devlet
ne yapabiliri bunlara aynı zamanda bilgilendirmek gereklimidiri sormalımıyız? Bu sorular şöyle
2
Ülkeler ekonomik yapıları anlamında birbirlerine benzemektedirler. Bu ticaret hem nihai hemde
ara mallarından müteşekkildir ve son 50 yıl içinde her ikisi de dikkate değer şekilde artmıştır. Bu sanayi
içi ticaretteki artış sadece imalat içinde değildir. Makina ve ulaşım ekipmanlarındaki sanayi içi ticaret
en yüksek olanlardır, ancak en fazla artış gıda ve canlı hayvanda olmuştur. Tüketiciler tarım üretimi için
çeşitlilikten hoşlanırlar ve iki ülke arasındaki benzer gıda ve hayvandaki ticaret artışı karlılık demektir.
Ancak en büyük artış aramalı içindir- üretimin anlamı üründür. Marjinal sanayi içi ticaret-bir güvenli değişim
ölçütü-ara mallarında en yüksektir. Bu sadece imalat için değildir. Tarımsal üretimde girdiye ihtiyaç duyar.
Ve kominikasyon maliyetlerindeki düşüş dünyanın çeşitli kısımlarından nihai ürünler için arz “bileşenleri”ne
yönelik daha büyük hizmet bölünmeleri şeklinde sonuçlanmıştır (EG, 2009).
Aramalı ticareti nihai mal ticaretinden daha fazla ulaşım maliyetlerine hassasiyet göstermektedir. Şu
gösterime göz atınız: bir mal için eğer aramalı girdisi olarak 2/3 lük katma değer katıyorsa, %5 lik bir ulaşım
maliyeti artışının maliyeti %50 lik bir vergi dilimi artışına denk demek olabilir. Şöyle bir değerlendirilirse,
en fazla ticaret ve ulaşım maliyetini düştüğü dünyamızın bir bölgesinde, aramalı ticareti en hızlı bir şekilde
artan bir ticarettir (EG, 2009).
3
Ekonomik dışsallıkları yaratabilmek için tesislerin büyük olması gerekmektedir, ancak dışsallıkları
türetmek için büyük olmasına gerek yoktur. Ölçeğe göre artan getiri artmakta ki bunun nedeni üretimin
sabit maliyetidir (bir firma için içseldir) ve işgücüne yakınlıktır, müşterilere yakınlıktır ve yeni fikirlere sahip
insanlara yakınlıktır (bir firma için dışsaldır, hatta bir sektör içinde). Kuruluşun büyüklüğü fonksiyonundan
daha az önemlidir. Sebep: makul bir ulaşım maliyeti ile, kasabalar içsel ölçek ekonomilerini kolaylaştırmak
için yeterince büyük olabilirler. Orta büyüklükteki şehirler sıklıkla yoğun girdi piyasalarından gelen “yerel”
ekonomiler açısından çogu zaman yeterince büyüktür, ancak “şehir ekonomisi” için ise yeterli değildirözellikle de bilgi dağılımında- daha büyük şehirler tarafından türetilmiştir. Uygulamada ise: politika
belirleyiciler şehirlerin fonksiyonlarına odaklanmalıdır (EG, 2009).
Beşeri sermaye kendisi gibi diğer beşeri sermayenin az olduğu yere değil yoğun olduğu yere gitmektedir.
Yaygın ekonomik analizin vurgusu kalifiye eksikliği olan yerlere insanların göçeçeği şeklindedir.
Ancak gerçekleşen ise tam bunun tersidir: eğitimli göç kendi gibi kalifiye olanların yerleştiği yerleri
tercih etmektedir. ABD’de en büyük 100 metropolis alanı içinde, 1990 yılındaki kolej mezuniyetinde en
yüksek paya sahip 25 şehir 2000 yılına kadar diğer 75 şehre göre mezunlara cazip hale gelmesinden
iki kat daha fazla cazip gelmiştir. Bunun sebebi: eğitimli işgücü kendisi gibi olanlara yakın olmaktan
kazanç elde etmektedirler. Politik olarak uygulama ise piyasa bu tür kişilerin biraraya gelmesine engel
olmamalıdır olmalıdır (EG, 2009).
Düşen ulaşım maliyeti komşular arası ticareti artırırken, uzak ülkelerle olan ticareti artırmamıştır.
Beklenti düşen maliyetlerden dolayı uzak ülkelerle olan ticaretin artmasıdır. Ancak, ticaret küreselleşmekten
ziyade yerelleşmektedir. Daha benzer ülkeler birbirleriyle daha fazla ticaret yapmaktadırlar, çünkü
ticaretin temeli doğal varlıklardaki temele dayalı değil ölçek ekonomilerine dayalıdır. Bunun sebebi: ulaşım
maliyetlerindeki düşüş uzmanlaşmaya imkan verir. Uygulama yöntemi ise düşen ulaşım maliyeti ticarete konu
mallarda değişime neden olmuş ve bu maliyetlere karşı daha fazla hassasiyet yaratmıştır. Geç kalkınanlar için
ticaret ve ulaşım maliyetlerini azaltacak politikalar büyüme stratejilerinin önemli bir parçasıdır (EG, 2009).
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karşılık bulmuştur: Dünyamız bugün farklıdır, ancak geçmiş bizlere faydalı dersler sunmaktadır.
Genel yoğunlaşma yolu ile yakınsama daha önce kalkınanlar için olduğu gibi günümüzde de
gelişen ülkeler için muhtemelen aynı şekilde durmaktadır. Ancak, bazı farklılıklar da mevcuttur
çünkü teknolojik ve politik sebepler günümüz için söz konusudur. Kısaca bu değişiklikler şöyle
özetlenebilir (EG, 2009):
Daha Büyük Şehirler: daha iyi ilaçlar ve ulaşım memnuniyet yaratmaktadır çünkü dünyamız
şimdi daha kalabalık ve şehirlerimiz ise daha büyüktür. 1985 ve 2005 yılları arasındaki 20 yılda,
gelişmekte olan ülkelerin şehir nüfusu bir yılda 8,3 milyondan fazla büyümüştür. Bu 1880 ve
1990 yılları arasındaki 110 yıllık sürede günümüzün yüksek gelirli ülkelerinde gerçekleşen
yıllık 3 milyonluk artışın neredeyse 3 katıdır. O günden bugüne en büyük fark dünyanın en
büyük şehirleri bugün çok daha büyüktür. Ayrıca 1950’lerde 86 olan şehir sayısı bugün 400
civarındadır (Keyder, 2007).
Daha Büyük Piyasalar: komünikasyon ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerden dolayı,
piyasanın gelişimi daha küreseldir. Üretimin bir payı olarak Küresel ticaret şimdilerde %25 tir ki
1990’lı yıllardaki düzeyin nerdeyse 5 katından fazladır. Piyasaların daha fazla küreselleşmesine
sebep olan sermaye hareketliliği ve dış ticarete açıklık gelişmekte olan ülkelerde alt kademelerde
gelir dağılımında hem sürekli hem de daha büyük farklar yaratmaktadır. Unutulmamalıdır ki
nasıl bir insanın tüm uzuvları ve fikirleri ile bir diğerine ya da bir kuruma tam olarak monte
etmek nasıl mümkün değil ise, bir ülkenin tüm parçalarının dünya piyasasına adaptasyonu aynı
şekilde mümkün olmayacaktır ve iktisadi açıdan ise sahil ve ekonomik olarak yoğunlaşan yerler
dünya ile daha hızlı bir şekilde uyumlulaşabildiğinden daha iyi gelişmektedirler.
Daha Fazla Sayıda Sınırlar: ülkeler daha iyi ulaşım ve komünikasyon nedeni ile daha
fazla uluslararası piyasalar haline gelirken, dünya politik olarak daha fazla parçalanmış hale
gelmektedir. 1990 yılında 100 kadar uluslararası sınır var iken bugün daha fazladır. Daha fazla
parçalanmışlık ise yani ulus devlet sayılarındaki artış demek aslında daha küçük iç piyasa
demektir. Ancak, aynı zamanda da, dış pazarlara ulaşım potansiyeli artıyor demektir. Her hangi
bir durumda, ülkeler arasındaki daha ince sınırlar çalışanlar ve üreticiler açısından daha büyük
kazançlar getirmektedir.
EG (2009) çalışmalarının özetinde şu soruları sormuşlardır: Bu şekildeki teknolojik
gelişmeden dolayı geçmiş bize bir şeyler söylemektemidir? Gelişen ülkelerdeki şehirler
haddinden daha fazlamı büyüktür ve eğer şehirleşme bu ülkelerde yavaşlatılırsa bu ülkelerin
gelişimi için daha mı iyi olacaktır? Gelişmekte olan ülkeler kalkınmanın aşamalarında
kıyaslanabilir bir yerde olan gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında gelir ve üretimdeki
bölgesel dağılım üzerine daha mı odaklanmalıdırlar? Günümüz şartlarında küresel piyasaya
erişimde ve daha fazla bölünmeyle ilintili dezavantajların giderilmesinde bütün gelişmekte
olan ülkeler için daha fazla kolaylık mı vardır? Dünya Bankası’nın EG (2009) raporuna göre tüm
bu sorulara verilecek cevabın “NO” olması gerektiği ifade edilmektedir.

5.TURİZM EKONOMİSİ
Turizm dünyanın en hızlı gelisen sektörlerinden bir olarak kabul edilmektedir. Özellikle
de enformasyon ve ulastırma teknolojilerinde yasanan beklenmedik hızlı degisim, ekonomik
ve sosyal boyutları olan turizmin gelişimini hızlandırmıstır. İkinci dünya savaşından sonra
ekonomik açıdan önemli hale gelen turizm, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için
potansiyel bir gelir kaynağı politikası olarak önerilmiş ve uygulayan ülkeler açısından da gelir
kaynağı oluşturmaya başlamıştır. Turizm bir hizmet sektörüdür ve günümüzde tüm dünya
hizmet ticaretinin yaklaşık %30’unu turizm sektörünün tek başına oluşturduğu iddia dahi
edilmektedir. İddia diyoruz çünkü aslında, bir sektörler kesiti olan turizm, diğer bir deyişle
bünyesinde irili ufaklı birçok hizmet sektörünü barındırdığı için, ülke ekonomilerine katkısını
hesaplamak tam olarak mümkün görünmemektedir. Ancak, literatürdeki bulgular, turizmin
ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkisi olduğu da anlaşılmaktadır. Neticede üç tarafı
denizlerle çevrili bir turizm ülkesi olan Türkiye’nin Heckscher ve Ohlin teorisine de uygun
olarak, turizmin özellikle 1980 sonrası hızlı bir şekilde geliştiği ve uluslararası turizm sektöründe
rekabetçi bir üstünlük elde etmeye çalıştığı gözlemlenmektedir (Bahar 2006).

5.1 TURİZMİN REEL EKONOMİK ETKİLERİ
Turizmin istihdam, tarım sektörü, sanayi sektörü, hizmet sektörü ve turizmin altyapı
üzerinden reel ekonomi üzerine etkileri söz konusudur. Bunları kısaca şöyle izah edilebilir4:
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4
(http://www.frmtr.com/halkla-iliskiler-turizm-ve-insan-kaynaklari-ulastirma/1024594-turizminekonomik-etkileri.html):
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Turizm bir hizmet işi olduğundan, hem istihdam sağlamakta hem de kalifiye elaman
yetiştirmeye imkân vermektedir. Tarım sektöründeki etkisi ise tarım sektöründe üretim
kalitesinin artmasına, standardizasyonun sağlanmasına ve kaliteli ürünün değerini bulmasına
ayrıca da çiftçilerin yaz aylarında arazilerini kamping, karavan turizmine açması sonucu tarım
sektöründe görülen mevsimlik işsizliği turizmin gidermesi gibi etkiler, turizmin tarım sektörüne
etkileri olarak sayılabilir.
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Sanayi sektörüne etkisini üç gruba ayırmakta fayda vardır5:
1.

Gıda, içki, tütün mamulleri, dokuma, giyim gibi sanayi kollarında üretilen malların
turistik standartlara uygun olmasına çalışılır.

2.

Deri ve deri mamulleri, cam, seramik, sıhhî tesisat, demir ve çelik sanayilerinde
turizmden kaynaklanan ek talep nedeniyle bir etki söz konusu olur.

3.

Yalnızca ulaştırma araçları üreten sanayilerde turizmin gerektirdiği bazı
değişiklikler yapılır.

Kendi gibi hizmet sektöründe olanlara etkisi ise cari tüketimle ilgili ekmek, et, manav,
bakkaliye gibi; donatım sanatlarıyla ilgili elektrik, boya, inşaat işçiliği gibi; konforla ilgili
moda, spor malzemeleri, parfümeri, çiçekçilik gibi; yardım ve güvenlik hizmetleriyle ilgili
banka, sigorta, sağlık tesisleri gibi ve lüks hizmetlerle ilgili kuyumcu, gece kulübü, sauna gibi
alanlardadır.
Turizmin altyapı üzerindeki etkisi ise iki alt başlıkta incelenebilir: fiziksel ve kurumsal
altyapıya etkisi. Fiziksel altyapıya etkisi anlamında su, enerji, yöre içi ulaşım ağı, kanalizasyon
sistemi, temizlik ile ilgili tesis ve araçlar, otoparklar, spor tesisleri, toplantı ve kongre tesisleri,
haberleşme sistemleri gibi altyapı tesis ve hizmetleri, ulaştırma sisteminin gereği olan altyapı
ve turizm endüstrisinin kurulması ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan altyapıdan oluşur. Turistik
gelişme, altyapı gelişimini hızlandırıcı bir etki gösterir. Kurumsal altyapı dediğimizde ise
turizmle doğrudan ve dolaylı ilgili kurumların, turizm danışma bürolarının, turizm polisinin,
tanıtım kurumlarının, çevreyi koruma ve güzelleştirme amacıyla çalışan kurumların, turizm
personeli yetiştiren eğitim kurumlarının hizmetleri kurumsal altyapının içerisindedir.
Bu etkilerle ilgili istatistikler vermek yerine Türofed’in ziyaretci sayıları üzerinden yazımızın
amacı için bir değerlendirmede bulunmak istiyoruz. TÜROFED (2010) Turizm Raporuna göre ilk
4 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 10 artmasına rağmen turizm geliri yüzde 1 düştü.
Ayrıca bu yoğunluğu gösterir bir diğer veri hava yolu trafiğinin ilk 5 ayda artmış olmasıdır
(TÜROFED, 2010). Aşağıdaki tablodaki bilgilere göre, 2001 yılından 2009 yılına gelindiğinde
gelirler iki katı artmamıştır. Ancak ziyaretçi sayısı ise tam iki katı artmıştır. Daha fazla ziyaretçi
demek daha fazla çalışan demek ancak daha fazla çalışan ise söz konusu toplam gelirin daha az
olması nedeni ile daha az kişi başına gelir demektir.
Tablo 1: Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi Sayısı ve Turizm Geliri (TÜROFED (2010) Turizm Raporu,
yıl:1, sayı 1, Haziran 2010)

5
(http://www.frmtr.com/halkla-iliskiler-turizm-ve-insan-kaynaklari-ulastirma/1024594-turizminekonomik-etkileri.html):
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Bu durum Türkiye’nin övündüğü bir diğer alan olan tekstilde de söz konusudur. Bu iki alanda
da gelir pastasından alınan dilim büyümemekte ancak bu dilimden pay alan bireylerin arttığına
inanılmaktadır. TÜROFED (2010) un verilerine göre 2009 yılında 213788 kişilik istihdam payı
2010 yılında 280535 olmuş ve bu artış %31,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı kaynağa göre
turizm büyüyorken, GSMH ve ihracat gelirleri içindeki payı ise azalmaktadır. 2001 yılında
Turizmin GSMH içindeki payı 6,9 iken 2009 da bu pay 4 olarak gerçekleşmiştir. Turizmin ihracat
kalemleri içindeki payı 2001 yılında 32,1 iken 2009 yılında yarıya yakın düşmüş ve 15,5 olarak
gerçekleşmiştir.
Turizm ve tekstil ve belkide otomotiv alanında şu soruyu sormak istiyoruz: bu ürünler
stratejik ürünler midir? Teknolojilerini biz mi üretiyoruz? Bu sorulara verilecek cevap hayır
olacaktır. Bu alanlar hem teknolojiden kaynaklı hem de tercihlerden kaynaklı bir handikap
içindedir. Herhangi bir olağanüstü durumda- savaş, felaket gibi- insanlar tatil yapmaktan
vazgeçer zorunlu ihtiyaçlarına odaklanırlar ve turizm faaliyetlerini askıya alırlar. Bu durum
tekstil içinde geçerlidir. Otomotiv için ise ara malı ithalatçısı durumunda olduğumuzda
bir başka yönden bağımlı durumdayız. Herhangi bir rakipsel hamle bize bu alanda darlık
yaratabilecektir. Neticede, daha önce vurgulanan stratejik bir alana yönelmek gerekliliğine bu
veriler destek vermektedir.
Vurgumuzu şu ifadelerle netleştirirsek, eğer dünyada bir nükler enerji tesisine sahip
olmak isterseniz, ülke olarak nükler silah peşinde olmak gibi iddialar sebebi ile bir sürü
sıkıntıyla karşılaşmanız mümkündür. Kaynak (2006) ın ifadesine göre ABD nükleer enerjiden
yararlanmak isteyenleri, nükleer silah peşinde olmakla itham ediyor ve bu yöndeki girişimleri
de engelemeye çalışıyor. Sağlık tesislerine sahip olmak isteyince aynı sıkıntıyı yaşamanız
olasılığı çok azdır. Ancak tüm bu tehditlerden daha büyüğünü sağlık unsurları ile yapabilirsiniz.
Yani sağlık hizmetleri tam stratejik bir unsurdur. Kuş gribi, kene, domuz gribi ya da genetikle
oynamaya kadar varan boyutu olması ne kadar stratejik bir konu olduğunu ortaya koymaktadır.
Bir kısım hastalıklar doğal bir olay olsalar da sonuçları açısından, terör benzeri bir çıktı
üretebilmektedirler ki terörün birinci amacı güvensizlik yaratmaktır (Kaynak, 2006).
Stratejik alanlardan birinin sağlık sektörü olduğuna ve sağlık konusunun sağlık turizmi ile
bağlantılanması bu çalışmanın çerçevesi içinde varmak istenilen alanlardan birisidir.

5.2 SAĞLIK, TURİZM, KALKINMA
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kalkınmanın en büyük göstergesi büyüme iken, 1970’li
yılların sonlarında insan ve çevre faktörlerini de içine alan sürdürülebilir kalkınma kavramı
önem kazanmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise, başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal
alanda da bir sürdürülebilirliğin gerekliliği ağırlık kazanmıştır (Göçer&Çıracı, 2003).
Dünya ikliminin fosil yakıtlarının tüketiminin bir sonucu olarak değiştiği, küresel ısı artışı
nedeni ile halkın sağlığı, kent altyapısı, enerji, beslenme ve su gibi ihtiyaçlar üzerinde daha
büyük etkilerle ortaya çıkması beklenmektedir. Bu çerçevede en çok kentlerin etkileneceği
düşünülmektedir. Çünkü 19.yüzyılın başlarında dünya nüfusunun yaklaşık %3ü kentlerde
yaşarken günümüzde bu oran %50’nin üzerindedir ki çalışmamızın varmak istediği bir diğer
konudur “kent”. Küresel ısı artışı son 50 yıl için çoğunlukla insan kaynaklı sera gazlarındaki
artışa (özellikle karbondioksit) bağlanmıştır. Halen gelişmiş ülkelerin, kent ve kasabalarla iç
içe olan elektrik üretimi, sanayi ve ulaştırma sektörleri, iklim değişikliğine yol açan sera gazı
emisyonlarının en büyük kaynağını, yine bu ülkelerin enerji kaynağı olarak kömür, petrol gibi
fosil yakıtlarını tercih etmeleri nedeniyle oluşturmaktadır (Nur&Sümer, 2008).
Meydana getirdiği fiziksel ve biyolojik iklim değişiklikleriyle küresel ısınma, ekonomik ve
sosyal alanlarda toplum sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Küresel ısınma fiziksel
olarak; deniz seviyelerindeki yükselme, buzullardaki erime, sıcak hava dalgaları ve su baskınları
ile bahar mevsiminin erken hissedilmesi gibi biyolojik olarak kendini göstermektedir. Küresel
ısınma nedenli iklim değişikliklerinin toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri; türlerdeki
çeşitliliğin azalması ve yağış rejimlerinin değişimi nedeniyle (bazı bölgelerde bol yağış sonucu
daha sık su baskınları olurken diğer bölgelerde kuraklığın etkin olması) temiz su ve besin
kaynaklarının azalması ile kendini göstermektedir.
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İklim değişiklikleri doğrudan ve dolaylı olarak toplum sağlığını etkilemektedir. 2003
yılında Avrupa’da etkili olan; Alp dağlarındaki buzul tabakasının %10’unu erimesine, ekinlerin
kurumasına, orman yangınlarına ve on binlerce insanın ölümüne neden olan sıcak hava dalgası
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bir doğrudan etki örneği iken 2005 yılında Meksika Körfezi’nin ısınmasından güç alıp kıyı
bölgelerini tahrip eden Katrina kasırgası diğer bir önemli örnektir (Nur&Sümer, 2008).
Vektörlerin coğrafi ve mevsimsel özelliklerinde değişimlere bağlı olarak sıtma, Dang ateşi,
viral ensefalitlerde artış, su ve gıda kaynaklarının azalmasıyla su ve gıda ile bulaşan hastalıklarda
artış ile dolaylı etkiler ortaya çıkabilmektedir. Örneğin ülkemizde çeşitli nedenlerle kenelerin
yayılması ve buna bağlı olarak da Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanma riski gittikçe
artmasıdır. Ayrıca sıcaklık artışlarına bağlı olarak polen mevsiminin uzaması ve bunun da astım
gibi alerjik hastalıkları tetiklemesidir. Bütün bunlara ek olarak, iklim değişikliği ve kuraklık ile
ruh sağlığı arasındaki ilişki karmaşık olmakla birlikte, kuraklıkla beraber ruhsal hastalıklarda ve
intihar girişimlerinde bir artışın olduğu düşünülmektedir (Nur&Sümer; 2008).
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Toplumların küresel ısınmayla başedebilmelerine bağlı olarak toplumlar üzerindeki
sağlık etkileri değişim gösterecektir. Hem yoksul, hem de ekonomisi daha çok tarıma dayalı
ve kıyı bölgeleri gibi coğrafik açıdan hassas yerlerde bulunan ülkeler daha fazla riskli olacaktır.
Özellikle de gelişmekte olan ülkelerin gecekondu bölgelerindeki artan kent nüfusu, özellikle
de yaşlı ve çocuklar, küresel ısınmanın etkilerinden daha fazla etkileneceklerdir. Bu nedenle de
Türkiye’nin oldukça hassas bir noktada olduğu ifade edilebilir.
5.2.1 Kalkınma ve Sağlık Arasındaki İlişki
Sürdürülebilir kalkınma kavramı bize sadece gelir artışını değil aynı zamanda yaşam
kalitesi, fakirliğin azaltılmasını da içerecek şekilde bireyler arasında eşitlik, nesiller arasında
eşitlik ve insan refahının sosyal ve ahlaki yönleri üzerine de odaklanmanın gerektiğini ifade eder
(Price&Dube 1997). Sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesi sağlıklı olmakla yakından ilişkilidir.
Literatürde çok farklı şekillerde tanımlanan sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın yokluğu değil
bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halleri olarak tanımlanmaktadır (WHO
1994). Sağlık ayrıca, birey, grup ve toplumların fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönleriyle de iç
içe olan bir kavramdır. Yani sağlık günlük yaşamda çevreyle sürekli etkileşim içinde olunan ve
çevrenin özelliklerinden önemli oranda etkilenilebilen bir durumdur.
Ekonomik gelişme maliyetsiz gerçekleşememekte ve önemli çevresel zararlara
sebebiyet verebilmektedir. Ancak bu zararların bir şekilde minimize edilip bireylerin sağlığını
etkilememesinin yolu bulunmalıdır çünkü sağlıklı insanlar hem ekonomik hem de çevresel
kalkınma için bir gerekliliktir. Bireyin sağlığı çok farklı faktörlere bağlıdır: genetik yapı
(genotype and phenotype), ekonomik ve sosyal yaşam stili, yaşanan çevre, çalışma koşulları
(sağlık hizmetlerine ulaşım ve erişim, eğitim, servet, meslek ve altyapı durumu) ve daha genel
sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel faktörler (Kalyoncu, 2008). Thomas (2001) genotype and
phenotype olarak ikisinin etkisinin sağlığın bir stok değişken olmasından dolayı ölçümünde
komplikasyon olacağını ifade etmiştir çünkü bir çoğunun gözlemlenmesinin zor olması ve
daha sonraki yaşamda ortaya çıkmasıdır sebep. Ayrıca, phenotype faktörler bireysel, çevresel
ve sosyo-ekonomik faktörlerin eklemlendiği bir zaman dilimidir. Eğer sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine ulaşılmak isteniyorsa sağlık sektörü üzerinde durmak oldukça önemlidir (Litsios
1994).
Yoksulluk sağlıklı olmak adına birçok yönü olan bir konudur. Sağlık ekonomik büyüme için
bir faktör ise aynı derecede de ekonomik ürünlerde sağlıklı olmak için aynı derecede önemlidir.
Çünkü bu iki durum için beşeri sermaye geçiş noktasıdır. Sağlık genetik, sosyal, kültürel,
medikal hizmetler, ekonomik ve çevresel faktörlere bağlıdır. Ekonomi ise aynı zamanda bireyin
ve toplumun sağlığı ile de yakından bağıntılıdır. Yoksulluğu, insanın yaşam memnuniyetini ve
ölüm sayısını etkilediği için doğal kaynakların yanlış kullanılması insani gelişim için önemli
bir tehdittir. Çevresel unsurlar olarak ifade edebileceğimiz tropikal iklimde ormanlar; yiyecek,
ısınma, inşaat malzemeleri, hayvanların yaşamı ve geleneksel tıp için önemli bir kaynaktır
çünkü çevre, sağlığın en önemli belirleyicileri arasında yer almaktadır.
Sağlıklı olmak daha yüksek verimlilik, daha çok işgücü arzı, özel eğitim ve yüksek eğitim
sebebi ile teknik yeterlilikteki artış, zeka ve fiziksel sermaye yatırımları için likit varlıklara daha
iyi ulaşım imkanı sağlaması sebebi ile sağlık sektörü gelişmenin diğer yönlerini de harekete
geçiren ve ilgilendiren önemli bir unsurdur. Bu nedenle de sağlık sektörüne yatırım, kalkınmanın
hızlandırılmasında önemli bir araç olabilmektedir. Ancak bundan daha önemlisi, sağlıklı olmak
başlı başına önemli bir amaçtır (Litsios 1994). Tüm bu etkileri ortaya koymak gerçekten zordur.
Gelirdeki yetersizlik bireyin üretim sürecindeki katkısını etkileyen finansal yapısını kontrolünde
direk kayıplara neden olur. (Wagstaff, 2001; Nixon, 1999). Uygun beslenmedeki handikaplar
insanoğlunun önemli gereksiminlerinden olan vitamin ve minerallerde yetersizliğine neden
olur. Bunun direkt sonucu ise sağlıkta bir ardıl süreçle yıpranmalar ve bunun sonucu daha
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az verimli bir hayat demektir. Özellikle de çoçuk bakım ve beslemesinde durum çok daha
önemlidir. Daha iyi sağlık bakımı ve koruması –el yıkama, mikroplara karşı ürünler ve ev
temizliği gibi- genellikle gelir durumuyla yakından ilintilidir. Ayrıca gelir durumu çocuk sayısıyla
da alakalıdır ve kadının ilk çocuğuna sahip olduğu yaşta bununla alakalıdır. Kısaca sağlığın
varlığı kaynak gerektirmektedir.
Toplum insan aktiviteleri ile biyolojik ve fiziksel çevre arasında gerçekleşen etkileşim
sürecini yönetmede ne kadar yetenekli ise insan sağlığı da o derece iyidir denebilir. Çünkü bu
şu demektir dengeli bir iklim ve çevresel kaynakların (tuz, temiz su, temiz hava gibi) sürekli
olarak devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. Asafu-Adjaye (2005) “neden bazı toplumlar
diğerlerinden daha sağlıklıdır” sorusunu sormuş ve en basit sebep olarak da daha zengin
oldukları için cevabı verilmiştir. Çünkü zenginliklerinden dolayı daha iyi beslenebilirler, daha iyi
sağlık hizmeti örgüsüne sahiptirler ya da toplumsal yapı olarak daha iyi örgütlenmişlerdir gibi
cevaplar verilebilmiştir. 20 nci yüzyılda sağlıkta gözle görülür iyileşmeler olmuş. Bu iyileşmeler
altyapıda, kültürde, eğitimde, beslenmede ve sağlık hizmetlerinde olmuştur ki tümü birbiri
ile ilintilidir. Von Z.&Muysken (2001) öncelikli sağlık hizmetlerindeki gelişmeler, gelişmekte
olan ülkelerde, beklenen yaşam ömründe bariz artışlar yaratmıştır. Aynı zamanda bu süreçler,
insanlar tarafından üretilen atıkların doğal sistemler tarafından fonksiyonel bir şekilde yok
edilmesini de kapsamalıdır.
Gelir dağılımında tıbbi yardım, gıda, giyim, su, sağlık koruması, bağışıklık ve diğer modern
unsurlar için önemlidir. Böylece, gelir seviyesi ve sağlıklılık arasındaki link gelir dağılımındaki
dengesizlikten dolayı düşük sağlık seviyesine neden olmaktadır (Booysen&Bacmann, 2002;
Wagstaff, 2001; Turrel, 2001). Feng&Yu (2006) gelir dağılımındaki değişmelerle gelir etkisi
arasında kuvvetli ilişkiye işaret eder. Bunun anlamı düşük gelirlilerin sağlık durumu gelir
dağılımından çok etkilenmektedir. (Booysen&Bacmann, 2002). Gelir dağılımı da hane halkı
kararlarını etkilemektedir. Daha genel ifadelerle, ekonomik kalkınma sermaye oluşumuna
ve kalifiye eleman seviyesine bağlıdır. Kalifiye eleman olgusu ise çocukluktaki beslenmeye,
eğitime, altyapıya ve hanehalkı kaynaklarına ve hatta ebeveynlerin eğitim ve sağlıklarına da
bağlıdır. Sermaye oluşumu dahi kişinin sağlık durumuna bağlıdır, çünkü hasta kişi az çalışır ve
sağlık harcamasında bulunur ve bu nedenle de tasarruf edemez. Neticede sermaye artırımı
zora girmiş olur (Von Z.&Muysken, 2001).
Bir diğer yön olarak Turrel (2001) ve Wagstaff (2001) sağlığın direk olmayan etkilerinden
yani psikolojik karşılıktan bahsetmişlerdir. Örneğin, bir işsiz kişi düşük gelirde yaşamakta ve
yüksek stres içindedir ve neticede bu durum nedeniyle gelecek hakkında endişe yaşamaktadır.
Bu türden insanların çokluğu sosyal yapıdan dolayı zayıf psikoloji oluşmasına ve acı çekmesine
neden olmaktadır. Psikolojik ölümün sağlıkla ilintili iki ana hattı vardır. Direkt olarak stres
bağışıklık sistemine zarar verir ve neticede biyolojik reaksiyon sonucu yüksek tansiyon
gibi sorunlar yaratır. Eğer böyle durumlar uzun süre devam ederse kalp sorunlarına neden
olmaktadır. Direkt olmayan yön ise bu stres ve umutsuzluk altında kişinin içki sigara ve
uyuşturucu gibi alışkanlıklar kazanarak sağlığının bozulmasıdır.
Sağlık sektörü ve diğer ekonomik sektörler arasındaki ilişki incelenirken göz önünde
bulundurulması gereken açık gerçek sağlık hizmetlerini kullanan ve hasta olarak nitelendirilen
kişilerin diğer ekonomik sektörler için bazen bir yiyecek tüketicisi, bazen bir giyecek alıcısı,
bazen konuta ihtiyacı olan kimse ve bazen de sosyal ihtiyaçları olan bir varlık olduklarıdır.
Ayrıca sağlık sektörü müşterilerinin diğer ekonomik sektörlerde çoğu zaman üretici olmaları
da kaçınılmazdır (Over, 1991). Literatürde psikolojik iyilik ve sosyo-ekonomik pozisyon arasında
güçlü bir ilişki vardır. Düşük sosyo-ekonomik durumdakilerden daha iyi sağlıklı olma davranışı
beklemek pek doğru olmayacaktır. Hem ekonomik büyüme sanayileşmeden dolayı, hem
şehirleşmenin artması, kalabalık alt yapı, yüksek yaşam maliyeti ve temel gerekler için sıkıntılı
rekabetten dolayı sağlık açısından iyi olmamaktadır. Ancak, üretim yapısının değişmesi ile
sağlıklı nüfus arasında bir bağ vardır. Eğer imalat ve tarım sanayi arasındaki denge değişmekte
ve tarımsal ürünler daha çok ihraç edilse ve iç piyasa ihmal edilse, çalışanların durumu bu
gelişmelerden çok etkilenecektir. Dolayısıyla hem tarımdan imalata hem de iç ve dış piyasaya
yönelik iş yapmadan dolayı yeni tekniksel yetenekler ortaya çıkacaktır. Bu durumda çalışanların
yeteneklerini korumaları ve yeni görevleri güvenli olarak yerine getirmeleri zor olacaktır.
Neticede nüfusun sağlık düzeyi zarar görecektir (Mills&Gilson, 1988).
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Şekil 1:Sağlık ve Ekonomi İlişkisi
Bu şekilde sosyoekonomik sistemin, çevre ve kültür veya iklim, genetik miras ya da politik
sistem gibi politikacıların kontrolü dışında olan çok önemli unsurlar gösterilmemiştir. Her bir
sektör altında yer alan alt unsurlar ve bunların birbirlerine olan etkilerini gösteren ilişkiler
ayrıntılı incelenirse sistemin ne kadar karmaşık ve modüllerin birbirleriyle ne kadar bağlantılı
olduğu daha iyi görülebilecektir. Kabaca sektörler arası ilişkilerin gösterildiği şekile bakıldığında
sağlık ekonomisi bakış açısına göre sağlık program ve projeleri açısından iki önemli nokta ön
plana çıkmaktadır: (a) Sağlıktaki ilerlemeler refah modülü üzerinde direkt etkiye sahiptir, (b)
Sağlıktaki iyileşmeler üretimde artışa, bu da refah modülüne yansıyacağından ayrıca dolaylı bir
etkiye de sahiptir (Over 1991; Çelik, 2011).
Bu şekle göre sağlık ve nüfus modülünün toplam üretim ve milli geliri iki ayrı boyutta
etkilediği görülür: nüfus miktarı ve sağlık statüsü çalışılan saat ile ölçülen emek miktarını
etkilerken, bir yandan da çalışanların sağlık statüsüne bağlı olan emek verimliliğini
artırmaktadır. Ayrıca da sağlık ve nüfus modülü hastalık ve ölümler üzerinde direkt etkiye sahip
olduğu için refah modülü üzerinde direkt olarak etki yaratmaktadır (Çelik, 2011).
Bir ülkedeki toplam sağlık harcamaları uzun vadede emek miktarı ve verimliliği üzerinde
önemli etkilerinin olacağı kesindir. Kişi başına düşen kalori miktari ile ölüm oranı üzerindeki
etkisinden dolayı beklenen hayat süresini uzadığını ve nüfus artış hızını etkilediği için genel
olarak ekonomik sisteme ilave iş yaratacak ortam yaratılmalı veya nüfus artış hızını düşürmeye
yönelik politikalar geliştirilmelidir. Ölçülmesi çok zor olsa bile sağlık ve nüfus modülünün işe
devamsızlığın az olması ve uzun çalışma hayatı, işte kuvvetli, istekli ve huzurlu olma, yeniliklere
ve gelişmelere karşı daha uyumlu ve enerjik olma ve işten ayrılma ihtimalinin daha az olması
nedeni ile emek miktarı ve verimliliği üzerinde çok önemli etkilere sahip olduğu bir gerçektir
(Over 1991; Çelik, 2011).
Daha genel bir çerçevede devlet, iç piyasa yapısı, dünyadaki gelişmeler, tarihsel dokular,
siyaset ve kültür gelir dağılımını belirlemekte ve bunlara katkı sağlayan eğitim ve vergi
politikaları gibi unsurlarda ekonominin girdi faktörlerini etkilemektedir. Aşağıda tüm döngüler
işaretlenmemekle birlikte bu süreçte sosyal bağlılık, psikolojik süreç ve sağlıkla ilgili davranışlar
etkilenmekte ve neticede sağlığı etkileyen biyolojik bir sonuca varmaktadır. Sağlıkta neticede
bu gelir dağılımını etkileyen unsurları tekrardan etkilemeye başlamaktadır.
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Şekil 2: Makro Planda Sağlık ve Ekonomi İlişkisi
Yukarıdaki şekilde de ifade edilmeye çalışıldığı üzere sürdürülebilir kalkınma kavramının
diğer önemli unsuru ise kalkınma sürecinde kazanılan faydaların nasıl dağıtıldığı ile ilgilidir. En
önemli göstergeler ortalama yaşam ömrü, ölüm oranı ve eğitim olarak ifade edilebilir. İnsanların
ne kadar uzun süre yaşadıkları, bir ülkenin vatandaşlarına sağladığı hayat kalitesinin ne kadar iyi
olduğunu veya bu konuda o ülkenin kapasitesini değerlendirmede çok önemli bir göstergedir.
Bir diğer gösterge ise bebek ölüm oranı veya beş yaş altı çocuk ölüm oranıdır ki beklenen
yaşam süresi ile yakından ilgilidir. Hem erkekler hem de kadınlar arasındaki okuma yazma oranı
ise ülkelerin vatandaşlarını bilgi çağına ne kadar iyi hazırladıklarını değerlendirmede kullanılan
bir gösterge olması yanında çocuklarına sağladığı imkânlarla sağlıklılık ve beklenen yaşam
süresi ile de bağlantılıdır. Ayrıca, temiz su imkanlarına ulaşım, hijyen ve tıbbi bakım ise kalkınma
sürecinde bir toplumun, o toplumda yaşayan insanların istek ve ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı
olduklarının ölçülmesinde kullanılan diğer önemli göstergelerdir.
Drucker (2011) 160 yıl önce Londra’da yoksulların yaşadığı bir semtteki salgın hastalığın
(tifo) zenginleri de tehdit ettiğinin farkedilmesi sonucu dünyada kamu sağlığı kavramının
geliştiğini ve uygulanmaya başladığını ifade etmektedir. Bu zamana kadar sadece özel sağlık
hizmetleri sağlanmaktaydı ki bundan sonraki bu uygulama yani kamusal hizmetler, sadece
yoksullara değil zenginlere de yarar sağlamıştır.
Özetle, gelir sağlığı dolaysız ve dolaylı olarak etkilemektedir. Wagstaff (2001) ve Nixon
(1999) ekonomik imkânlarda meydana gelen gelişmelerin diyet şartlarını, korunma yollarını,
sağlık uygulamalarını özellikle de hane halkı düzeyinde etkileyeceğini ifade etmişlerdir. Sağlığı,
sosyo-ekonomik hiyerarşik yapıyı ve materyal ve ekonomik kaynakların farklı yatırımlarını
etkilen sosyo-ekonomik faktörler söz konusudur. Üç temelde özetimizi tamamlarsak:
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•

Sosyo-ekonomik faktörler- hanehalkı kaynakları, finansal imkânları ve varlıkları,
diğer fiziksel varlıkları (arazi, hayvan gibi) ve eğitim ise okuma yazma ve bilgi
gibi beşeri sermaye unsurlarını kapsar. Bunların hane halkı açısından ne seviyede
olduğundan çok aile içinde nasıl dağıtıldığı da önemlidir- özellikle anne ve baba
arasında (Brenner; 2005)

•

Yapısal, materyal ve ekonomik kaynaklar- bunlar beşeri sermaye ve piyasa
yapısı açsından önemlidir çünkü maliyet, erişebilirlik ve mevcudiyet konularını
kapsamaktadır. Örneğin, sağlık hizmetlerinin fiyatı, kalitesi, erişilebilirliği ve gıda
imkânlarına ulaşım gibi diğer etkileyici unsurlardır. Ayrıca, yemek pişirmede
kullanılan enerjinin türü (odun mu gaz mı) toplumsal sağlığı etkilemektedir
(Agénor and Neanidis, 2006).

•

Sosyal Bağlılık- eğer iyi bakım hizmetleri yoksa ya da içilebilir su imkânları kıt
ise toplumun sağlığı etkilenecektir. Ayrıca, coğrafik şartlar yani sel olasılığı,
yolların engebeli olması gibi nedenlerle sağlık hizmetlerine ulaşım gibi girişte de
bahsedilen konuları kapsamaktadır.

Seçer (2009) araştırmaların çoğunda yüksek sosyal sermaye düzeyi ile sağlıklı
olma arasında ilişki olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Sosyal sermayenin maddi getirisi
daha yüksek ücret ile daha iyi istihdam koşulları iken, bireylerin daha iyi ilişkilerinin olması ve
daha mutlu olmaları maddi olmayan getirileridir çünkü sosyal sermayenin getirileri araçsal ve
anlamlı eylemlerdir. Fiziksel ve ruhsal sağlık ile yaşam doyumu getirileri anlamlı eylemlerdir
çünkü fiziksel sağlık, fiziksel işlevsel yetkinliğin sürdürülmesi ile kazalardan ve hastalıklardan
uzak olmayı içermektedir. Diğer yandan ise ruhsal sağlık, strese karşı koyma ile bilişsel ve
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duygusal dengenin sürdürülmesi kapasitesini yansıtmaktadır. Yani yaşamdan elde edilen haz
ve doyum, aile, evlilik, iş, topluluk ile komşuluk çevresi gibi çesitli yaşam alanlarında doyum
ve iyimserliği göstermektedir. Kısaca, sağlık insanoğlunun kaybettikten sonra peşinde koştuğu
vazgeçilmez bir büyüme ve kalkınma unsurudur.
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5.2.2 Sağlık Turizmi
Sağlık turizmi son yıllarda yükselen bir trend içine girmiş ve hızlı bir çeşitlenmeye,
büyümeye ve önemli bir alternatif turizm olmaya doğru adım adım ilerlemektedir. Sağlık
turizminde hedeflediğiniz pazarlar önemlidir çünkü her ülkenin vatandaşlarının beklentileri
farklı farklıdır. Bu nedenle de hedeflenen ülkenin dili, kültürü, merkezinize yakınlığı ve sosyoekonomik özellikleri önemlidir. Bugün Hindistan bu alanda ciddi mesafe kaydetmiştir ve bunun
en önemli nedeni çok iyi dilbilgisi olan hintli doktorlardır (Türofed, 2010).
Sağlık turizmi, medikal, kaplıca ve yaşlı ve engelli turizmi olarak ayrıştırılmaktadır.
Dünyada ne olup bittiğine şöyle bir gözatarak konumuzu derinleştirelim. Ucuzlayan ulaşım
ve komünikasyon sebebi ile insanların daha fazla mobil olması ve internette sörf yapmaları
sonucu sağlık turizminde bir ülke zeminine bağlı kalmamanın yolu keşfedilmeye başlanmıştır.
ABD’de, kozmetik ve diş tedavileri sağlık sigortası kapsamına alınmaması ve bunların pahalı
olması sebebiyle medikal turizm daha yaygındır. Bu ülkenin insanları Güney ve Orta Amerika’ya
seyahat edip sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. ABD’de 12000$’a mal olan bir boyun
gerdirme ameliyatı diğer bir ülkede 3800$’a halledilebilmektedir. Japonya’da ise “mental sağlık
için turizm” konsepti geliştirilmiştir. (Türofed, 2010). Görüldüğü üzere sağlık turizmi çok çeşitli
boyutta bir konudur.
Ülkemizde debu konuda çalışmalar mevcuttur. Dünya Göz Hastahane’sinin 1999 yılından
günümüze uzanan çabaları sonucu 9 ayrı dilde hizmet verecek kapasiteleri ile her yıl 2000
civarında yabancı hastaya hizmet vermektedirler (Peker, 2010). Tüyap Bölge Başkanı Yamaç
(2010) ülkemizde bekleme listesinin şu an için söz konusu olmaması nedeni ile bu yönüyle
avantajlı durumda olduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca 1800 civarındaki termal kaynağımızın
ancak 400’ünde faaliyet olunca elimizdeki potansiyelleri yeterince değerlendiremediğimizi
ifade etmektedirler.
Sağlık Bakanı Akdağ’ın verdiği bir demeçte 2010 yılında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden
500 bin kişinin tedavi olmak için ülkemizi şeçtiğini bildirmişlerdir. Aynı demeçte Türkiye’nin
sağlık turizmi içinde önemli bir yer edindiği, hem nitelikli hemde alanına hakim sağlık hizmetleri
ve hekim profili ile Türkiye’nin ciddi bir başarı grafiği çizdiği ifade edilmiştir. Ülkemize gelenlerin
protez, göz, diş, açık kalp ameliyatı gibi alanlarda robotik uygulamalardan dolayı ülkemizi
tercih tercih ettikleri göze çarpmaktadır. Ayrıca YÖK yönetiminin tıp fakültelerinin kontenjanını
artırmış olması da ülkenin rekabet edebilirliği açısından önemli bir durum olmaktadır (Yeni
Şafak, 20 Ağustos, 2011).
Donat (2010) ABD ve Avrupa gibi sağlık maliyetlerinin yüksek olduğu ülkelerde ameliyat
olmak istemeyenlerin Türkiye’ye yöneldiklerini ve üçte biri fiyatına ameliyat olup, üstüne üstlük
üzerine bir de tatil yaptıklarını ifade etmektedirler.

6. KENTLEŞME VE KALKINMA
Kalkınma için kentleşmenin gerekli olduğunu ve tüm sanayileşmiş ülkelerde de kentleşme
oranı yüksek olduğu ifade edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde kentte yaşayanların oranı ortalama
%80’dir (Koç, 2011). Kentleşme olgusu sosyal ve ekonomik değişmelere sebebiyet verir (Koç,
2011).
Kentleşme olgusu bir sanayi toplumu ürünüdür. Ya da tersi de doğrudur. Yani sanayileşme
de kentlerin ürünüdür. Bu iki olgu “Kentleşme” ve “Sanayileşme” birbirlerini üretip geliştiren
olgulardır. Birinin anlaşılması bir diğerinin anlaşılmasına bağlıdır. Daha önce de ifade edildiği
gibi tarihte yani sanayi öncesi toplumlarda da kentler vardı ve hatta bir kısmı büyük nüfusa,
yoğun ticari faaliyetlerine sahipti. Ancak şimdilerde bahsedilen kentleşme kavramından farklı
olarak bu kentlerde kapalı bir tabakalaşma sistemi vardı, ekonomik güç birkaç aile ya da
zanaat-ticaret örgütlerinin elindeydi, düşük bir teknoloji nedeniyle emek-yoğun bir üretim
yapılmaktaydı ve bu kentlerde yaşayanların büyük çoğunluğu okur-yazar değildi. Günümüzden
farklı olarak yönetim halkın iradesinin dışında belirlenmekteydi gibi. Sanayileşme sonucu
toplumsal yapı bütünüyle değişti. Bireyler sosyal hareketlilik içinde yetenek ve başarıları
ölçüsünde yüksek sektörlere ulaşma imkânı elde ettiler, tek bir işe bağımlılıkları azaldı. Ayrıca,
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teknolojik ilerlemeler üretimin ulusal ve uluslararası pazarlara dönük olmasını sağladı, mal ve
hizmetlerin üretiminde uzmanlaşma arttı, eğitim kentte yaşayan tüm yurttaşlar için organize
edildi, dinin toplum ve devlet hayatında belirleyici rolü azaldı, kitle iletişim sistemi sözel
iletişimden daha etkili oldu ve neticede de bireyler ve toplum ekonominin serbest pazarının
doğasına uygun olarak yarışmacı ve üretken hale geldiler. Tüm bunlar yeni kentleri, sanayi
toplumunun kentlerini ortaya çıkardığı bu sürece “Kentleşme” denildi (Koç, 2011).
Kentleşmenin ardında yatan temel nedenler şunlardır: tarımdaki değişme; kırsal
alanlardaki yaşam koşullarının elverişsizliği gibi nedenlerle kırda yaşayanların sayısı azaldıkça
tarımda çalışanların sayısı da azalır. Neticede tarımda traktör, vb. aletlerin kullanılması nedeni ile
verimliliğin artmasına, tarlaların üretim çiftliklerine dönüşmesine imkân verir. Tarım kesiminin
bugünkü durumu ve bu kesimde ortaya çıkmış olan değişiklikler, kentleşmenin itici ögelerinin
ardında yatan temel nedenlerdir.

•

İlk olarak tarımsal etkinliklerin düşük ekonomik verimliliği, kırsal alanlardan
dışarı doğru göçü ortaya çıkaran gerekçelerden biridir. Arazi yapısının
büyüklüğü ve toprağın çok eşitsiz dağılımı, köylüleri, köylerini bırakmaya
zorlamaktadır.

•

Diğer bir neden olarak tarımsal üretimin makineleşmesi de kentlere göç etmenin
ardında yatan bir başka ögedir.

Kentler işlevleri itibari ile çekici öğeler olmuşlardır. Kentlerin çekiciliği göç
konusunda önemli bir faktördür. Kentlerdeki iş olanakları, sanayideki yüksek ücretler, çekicilik
konusunda önemli bir yere sahiptir. Diğer bir sebep, toplumun kültürel değerleri de kente
olan büyük göç dalgasını pekiştirmektedir. Son olarakta, büyük kentlerin eğitim ve sağlık
konularında ki olanakları belirtilebilir.
Kentleşme sonucu aile büyüklüğünde ve nüfus artışında azalma olur ve neticede
aileler daha az çocuk sahibi olurlar. Kentleşme ile kırda tarımda çalışanlar yoğunluğunda
azalma olurken kentte ağırlıkla sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanlarda yoğunlaşma olur.
Kentleşme ile uzmanlaşma oluşur ve bundan dolayı gelir düzeyinde artış olur. Bu aynı zamanda
da tarımda uzmanlaşmaya imkân verir- daha az tarımsal nüfus- kentleşmeden önce kapalı
bir ekonomi karekteristiğine sahip kırda neredeyse tüm gereksinimlerini insanlar kendileri
üretirken kentleşme ile bireyler bir sektörde çalışır, diğerlerinden ise gereksinimleri satın alınır.
Bu aynı zamanda kırsalda benzer bir ortam yaratır. Yani kentte ticaret daha çok gelişmiştir ve
bunun etkileri kırsalada yansımaktadır.
Tüm bunların yanında, kentte sağlık, eğitim, sosyal tesis, kültürel tesis olanakları daha
fazladır. Kentleşme sonucu kırsalda daha az sayıda olan bu tesislerden daha etkin faydalanma
imkânı çıkabilir. Kentlerde internet, telefon gibi iletişim ve ulaşım olanakları daha yaygındır.
Kırsal yerleşmede nüfus az olmasından dolayı birbirine yakındır ve birbirlerini tanırlarken
kentte nüfus çok olmasına karşın yalnızlık yaşanır ve insan ilişkileri profesyonelleşir. Bu
yalnızlaşmada sebeplerden biri olan kentleşme ile yeni konut ihtiyacı ortaya çıkar ve politika
yapıcıları tarafından çözümlenmesi gerekir yoksa gecekondulaşma olur. En kısa ifade ile
kentleşme sosyo-ekonomik bir dönüşümdür.
Tarihsel olarak geçmişte de büyük şehirler olmasına rağmen kentleşme sanayileşme ve
modernleşmenin yarattığı toplumsal yapıda köklü niteliksel değişme sürecidir. Bu süreçte
üretim ve istihdamda ağırlığın tarımdan sanayi ve hizmet sektörüne kayma söz konusudur. Süreç
tarımsal toplumlardan endüstri toplumunu ve gelecekte “bilgi toplumunu” yaratma sürecidir.
Yani kentleşme sadece nüfusun kentlerde yoğunlaşması değildir. Kentleşme yığılmanın ya
da yoğunlaşmanın da ötesinde farklılaşmış uzmanlaşmış, örgütlenmiş kent toplumunun inşa
edilmesi demektir. Ayrıca kentleşme sadece kentlerin sayısındaki artış da değildir. Demografik
olarak sosyal ve ekonomik bakımdan büyüyen kentlerin bölgesel, ulusal ve küresel boyutlarda
ilişkilerini yeniden organize edebilmesidir. Yani kısaca kentleşme dediğimizde kentsel çevrenin,
kentsel toplumun yaşamını nesiller boyunca sürdürebileceği biçimde geliştirip kök salmasıdır.
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Kentleşme olgusunun yerleşip kök saldığının bir kısım göstergeleri mevcuttur. Bunlar
emek-yoğun aile üretimi yerine pazara dönük teknoloji yoğun üretimin önem kazanması
nedeni ile tarım sektörünün modernleşmesi ve tarım sektöründen işgücü kopuşları sonucu
üretim ve istihdamda sanayi ve hizmet sektörüne doğru yönelmesi ve nüfusun çoğunluğunun
artık kırsal alanlar yerine kentsel alanlarda yaşamaya başlamasıdır. Ayrıca, kentleşme ile kente
özgü yeni kavram ve değerlerin oluşmasıdır. Bu kavramlar ve değerlerle alışıla geldik ailede
yapısal değişmelerin yaşanması; ailenin üretim birimi olmaktan çıkması ve küçülmesi, kadının
iş hayatına katılması, aile içi ilişkilerde demokratik tutumların gelişmesi gibi birçok konuya
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yansımıştır. Artık insanlar arası ilişkilerde paranın ve çıkarın ön plana geçtiği ilişkilerin gelişmesi
ve insanların kendilerini “birey” olarak algılaması ve geliştirmesi sonucunu doğurmuştur.
Ayrıca, başarı toplumsal bir kural olmuş ve sosyal hareketlilik artmış, kitle iletişim sistemi
yüz yüze / sözel iletişimden daha etkin hale gelmiş ve toplumsal yaşamı daha çok belirlemeye
başlamıştır. Bu yeni ilişkiler ağı ve yeni ihtiyaçlar sosyal güvenlik kavramını ortaya çıkarmış
ve bu sistemlerinin toplumun çeşitli kesimlerinde yaygınlaşmasına, birbirine daha sıkı olarak
eklemlenmiş bir toplumun ihtiyacı olan eğitim yatırımlarının önemsenmesine ve nitelikli
iş gücünün artmasına sebep olmuştur. Artık yönetim bir kaç seçkin zümrenin elinde değil
kentte yaşayanlarca belirlenmiş kent yönetimlerinin ve toplumun uzlaşmasıyla belirlenen
normların herkesi bağlaması ile bu yönetimlerin kararlarının da bu normlarla bağlanmasına
neden olmuştur. Neticede şeçkin zümrelerin olmaması nedeni ile kentte yaşanabilir sosyal ve
ekolojik çevrenin geliştirilmesi, kentsel mekanın kentin tarihsel dokusunu, doğal güzelliklerini
koruyacak ve kentlilerin yaşamlarını kolaylaştıracak biçimde plânlanmasına imkan verir olduğu
kavramsal olarak kabul edilmiştir.
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Şüphesiz ki kentleşme olgusu her zaman böylesine pozitif değişmeleri yansıtmamaktadır.
Kentleşme sağlıklı gelişmediği zaman düzensizliği, kuralsızlığı, bireyin yalnızlığını,
yabancılaşmayı, suç artışını, paranın egemenliğini, gelir dağılımındaki adaletsizliği ifade eder.
Ancak bu olumsuzluklar kentte yaşayanların organize olmasıyla, karar alma mekanizmalarına
katılmasıyla, demokrasiyi ailede, okulda, iş yerlerinde yaşama biçimi olarak özümsemekle
azaltılabilir ayrıca her ülkede kent ve kır farklı özellikler taşır. Gelişmiş ülkelerde kır; her türlü
olanağa sahiptir ve kentten daha çekicidir. Gettolaşan Büyük Kentler Büyük kentlerdeki ulaşım
neredeyse olanaksızlaşmış, hava kirliliği, su sorunu, doğalgaz yetersizliği, eğitim, sağlık gibi
hizmetler, herkesi etkileyen “kamusal sorunların” başına yerleşmiştir. Güvenlik de artık büyük
sorun olmaya başlamıştır.
6.1 TEKNOKENT KAVRAMI
Kısaca kentleşme kontollü bir şekilde geliştirilmesi gereken toplumsal ve siyasal bir
konudur. Çalışmamızın geliştirmek istediği çerçeve için “teknokent” kavramınada değineceğiz.
1950’li yıllarda ABD’de kurulan ve dünyada üniversite sanayi işbirliğini sağlama konusundaki en
başarılı model olarak öne çıkmış olan Silikon Vadisi ile teknoparklar gündem konusu olmuşlardır.
Günümüzde, birçok sanayileşmiş ülke- ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan,
İsrail, Finlandiya gibi- üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma değerin önemli bölümü
teknoparklar bünyesinde yürütülen AR-GE çalışmalarında görüldüğü üzere teknoparkları
teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı olarak görmektedir. Teknoparklar, Bilim
parkı, araştırma parkı, endüstri parkı, teknokent, teknopolis gibi adlandırmalar işlevinin
büyüklüğüne, işlevine, yapısına, bulunduğu ülkeye bağlı olarak farklı isimlerle anılmaktadır.
Teknopark organizasyonları, kurulduğu yere göre ülkedeki bilgiye dayalı kurumlarının
ve işletmelerinin teknoloji alanındaki rekabet edebilirliğini ve yenilikçi niteliğini geliştirmek
amacındadırlar. Ayrıca, bilgi ve teknolojinin üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler
ve pazarlar arasında dolaşmasını teşvik eden ve kolaylaştıran, innovasyona dayalı
şirketlerin kurulmasını ve gelişimini desteklemektedirler. Bunlarla birlikte paydaşlarına
AR-GE çalışmalarında kullanılacak yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetler sunan,
profesyonelce yönetilen organizasyonlardır.
Teknoparklarda ileri ve yeni teknoloji alanında AR-GE çalışmaları yapılarak yeni ürünler ve
yeni teknolojiler üretilmesi amaçlanmaktadır. Bugün eğer ABD, bilgisayar teknolojisi alanındaki
üstünlüğe sahip ise bunu dünyada kurulmuş ilk teknopark olan Silikon Vadisi’nde geliştirilen
ürünler ve teknolojiye borçludur. Hakeza Fransız sanayisi, oluşturduğu katma değerin %24’ünü
ülkedeki çok sayıda teknoparktan sadece bir tanesinden -Sophia Antipolis teknoparkındayapılan AR-GE çalışmalarından elde etmektedir. Teknoparklarda üretilen teknoloji doğrudan
ihraç edilebiliyor. Bugün dünyadaki teknoparkların sayısı 1000’i geçmiştir (Kobifinans, 2010)
Uluslararası Bilim Parkı Birliği’nin (IASP) Uluslararası Yönetim Kurulu tarafından 2002
Teknokent kavramı “Bilim veya teknoloji parkı uzmanlaşmış profesyonel bir ekibin katma
değer yaratan hizmetleri sağlayarak yönettikleri fiziksel veya sibernetik bir alandır. Bu alanın
amacı bağlı olduğu işletmeler ve bilgi temelli kurumlar arasında kalite ve inovasyon kültürünü
geliştirerek; şirket ve piyasaya kendi kaynaklarından bilgi ve teknoloji transferini organize
ederek; kuluçka ve atlama (spin-off: eski şirketlerini terk eden ve ilişkilerini tamamen kesen fakat
eski şirketten aldıkları bilgi birikimini kullanan yeni firmalar) süreçleri ile yeni ve sürdürülebilir
inovasyon temelli şirketlerin gelişimini aktif olarak destekleyerek bulunduğu bölgenin rekabet
gücünü arttırmaktır (Kobifinans, 2010).
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Bilim parkının ana amacı, bünyesindeki bilgi tabanlı firmaların, yenilikçilik ve rekabetçilik
kültürünü destekleyerek ve öne çıkararak toplumun zenginliğini artırmaktır. Bunu, uzmanlaşmış
profesyonellerce yönetilen bir organizasyonla sağlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için bu tür
bir organizasyonla üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ve teknoloji
akışını yönetir ve teşvik eder; kuluçka merkezleri yardımıyla yenilikçi firmaların oluşmasını ve
büyümesini kolaylaştırır; yüksek kalitede mekan ve olanaklar sağlar ve diğer katma değerli
hizmetleri sunar (Özgüven, 2011).
Bu tanımda dikkati çeken unsurlar yönetimin önemi, sanal-fiziksel mekân ayrımı,
bilginin üniversite dışında da üretildiği Bilim Parkı’nın bölgesel gelişmedeki rolü konularıdır.
Bu tür oluşumların diğer tanımlarına bakıldığında şu özellikleri görmekte mümkündür:
Yüksek büyüme potansiyeli olan yenilikçi işletmelerin ise başlaması ve kuluçkalanmasını /
olgunlaşmasını desteklemek ve altyapı, işletme hizmetleri, diğer ilgili kurumlarla bağlantılar,
teknoloji transferi, KOBİ’lere yönelik işletme yeteneklerini geliştirme hizmetleri, uluslararası
ilgili kurumlarla ortaklık ve haberleşme, arazi/arsa temini.
IASP istatistiklerine göre bilim parkının ortalama yapısı şu şekildedir (Kobifinans, 2010):

•
•
•
•

Spin-off %7
Incubator`da doğan %10
İlk defa bilim parkında faaliyete başlayan %29
Mevcut bulunan fakat bilim parkına yerleşen %54

Oranlarında firma söz konusudur.
Bu tür çalışmaların 6000`i ABD ve 2000`i ise Avrupa`dadır. Hatta günümüzde sanal bilim
parkları bile bulunmaktadır ki sadece Almanya`da 270 civarında bilim parkı bulunmaktadır. Bu
tür bir faaliyetin standart bir başlangıç büyüklüğü olmadığı gibi genel kabul gören bir modeli
de yoktur. Avrupa`daki çoğu uygulama sadece bir tek bina ile başlamıştır. Kümelenme yani
sanayi demetinin miktarı çok önemli olmamaktadır (Kobifinans, 2010).
Bilim parkının işletilmesi kar amaçlı veya kar amaçlı olmayan bir yönetim şirketi
üstlenmektedir. Dolaysıyla da bu şirketin yönetim tecrübesi parkın başarısını belirlemede en
önemli temellerdendir. Bunun yanında parka gelen firmaların tatmini ve arzuları da parkın
başarısını belirleyen unsurlardandır. Bu tür faaliyetlerin başarı kriteri olarak ta hayatta kalan
firma sayısı gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu başarı içinde burada geliştirilen fikrin ürüne
dönüşmesi gerekmektedir.
Bu tür yerlerdeki yönetimler genel olarak şu hizmetler verirler (Kobifinans, 2010):

•
•
•
•
•
•
•

Ofis
Toplantı ve konferans salonları
Resepsiyon ve sekreterlik
Danışmanlık
Sekreterlik
Finans alternatifleri
Teknoloji transferi

Kobifinans (2010) un ifade ettiği üzere, 1998 yılında yapılan bir ankete göre 800
Avrupa bilim parkındaki firmaların bilim parkında yerleşmeyi seçmelerinin nedenleri şu şekilde
çıkmıştır:
1.

Prestij

2.

Fiziki altyapı

3.

Katma değerli hizmetler

4.

Üniversite ile olan ilişkiler

5.

Coğrafi yerleşim

6.

Potansiyel müşteri

7.

Ortak hizmetler

Unutmamalıdır ki bu tip parklarda projenin tamamlanması 10-20 yıl almakta ve karlılık
ancak 5-8 yıldan sonra gerçekleşebilmektedir (Kobifinans, 2010).
Konuyu teknoparkların sağlayacağı yararların neler olacağını ifade ederek kapatalım.
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Teknoparkların sağlayacağı yararları üç başlık altında incelenebilir (Özgüven, 2011):
1.

Teknoparkların firmalara sağladığı yararlar,

2.

Teknoparkların üniversitelere sağladığı yararlar,

3.

Teknoparkların ülkeye sağladığı yararlar.

Teknoparkların, bünyelerinde bulunan ve dünya pazarlarında rekabet edebilme
yeteneğindeki ya da potansiyelindeki firmalara sağladığı yararları şu şekilde sıralayabiliriz:
1.
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AR-GE çalışmaları için uygun mekân ve ortam sağlanması,

2. Üniversiteden daha kolay ve uygun koşullarda danışmanlık hizmetleri sağlanabilmesi
(teknik konular yanında, finans, iş idaresi, pazar analizi vb. konularda da) ve üniversiteyle daha
etkin araştırma – geliştirme işbirlikleri kurulabilmesi,
3.

Üniversitedeki araştırma altyapısından uygun koşullarla yararlanabilmeleri.

4.

Benzeri AR-GE şirketleriyle bir arada olmanın sağlayacağı sinerji,

5.

Teknopark şirketinin sağlayacağı hizmetler,

6.

Bunların sonucu olarak, teknoloji transferinin ve gelişiminin daha kolay sağlanması.

Teknoparkların, yakınında yer alan üniversitelere sağladıkları yararları ise şu şekilde
özetleyebiliriz:
1. Sanayi ile daha çok ve daha etkin işbirliği olanakları (firmalara danışmanlık ve
firmaların AR-GE birimleriyle ortak uygulamalı araştırma projeleri şeklinde),
2. Firmalarla etkileşim sonucu ortaya çıkan yeni konularda temel ve uygulamalı
araştırma imkânları,
3.

Üniversitedeki araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüşmesi.

4. Teknoparklardan sağlanan fonların araştırmaya aktarılmasıyla üniversiteye kaynak
yaratılması,
5. Üniversite mezunlarına ve öğrencilerine istihdam olanağı sağlanması (mezunlara
nitelikli iş olanağı ve öğrencilere yarı zamanlı iş sağlanması yanında, oluşacak uygun ortam
sayesinde yenilikçi firmaların oluşmasını sağlayacak “girişimciler”in yetişmesi),
6. Bunların sonucu olarak, daha çok araştırma ve dolaylı olarak daha iyi bir eğitim
ortamının oluşması.
Son olarak da, teknoparkları daha iyi anlayabilmek için, teknoparkların ülkeye
sağladıkları yararları özet olarak şöyle sıralayabiliriz:
1.

Bilgi tabanlı, ileri teknoloji üreten ve/veya yenilikçi firmaların oluşumu ve büyümesi,

2.

Üniversitelerin araştırma altyapısına ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması,

3.

Ülkenin teknolojik ve dolayısıyla ekonomik düzeyinin yükselmesi, gelişmiş inovasyon,

4.

Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması,

5.

Bütün bunların sonucu olarak, ülkede refah düzeyinin yükselmesi.

Kısaca, kentleşme olgusunun bir parçaı olarak yeni bir uygulama yöntemi olabilir diye
vurguladığımız bir konudur.

7. SAĞLIK KENT ÖNERİSİ
Sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının
yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli
katkılar sağlayan sağlık sektörü’nün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik
ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Fiziki yapı, araç gereç, insan
gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alanların
memnuniyeti Sağlık hizmetleri sunumundaki kuruluşlar arası rekabette en belirleyici özellikler
olarak gösterilmektedir6. Bu alanda önümüzdeki on yıl içerisinde sektörün önemli değişikliklere
sahne olacağı vurgulanmaktadır.
Sağlık sektörü birçok alanla ilintili olduğundan bir kısım verilerle bu alanın yaratabileceği
ya da tetikleyebileceği potansiyellere değinmek istedik. İlk olarak, küresel yiyecek ve içecek
pazarının sağlıklı ürünlere yönelik talebin artması ve net gelir seviyesinin yükselmesi sayesinde
yıllık % 3 büyümeyle 2010 yılında 3,8 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Tüketicilerin
zorunlu ihtiyaç olmayan ev eşyası gibi ürünlerdeki harcamalarını küresel ekonomik krize bağlı
olarak daralmasına rağmen, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaç ürünlerindeki harcamalar
bu dönemde daralmayıp sabit kalmıştır. Ekonomik daralmanın tüketim alışkanlıklarını ve
6

(http://www.istekobi.com.tr/sektorler/saglik-s13.aspx, 2011)
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önceliklerini etkilemiş olmasına rağmen, kaliteye olan ilgi, sağlık ve sürdürülebilirlik tüketimde
hâlen önemli bir role sahip olduğu görülmüş ve bu nedenlede gıda güvenliği konusundaki
önceliklerin öneminin gelecekte artması beklenmektedir (TYDTA(Temmuz 2010a).
TYDTA(TYDTA) (Temmuz 2010a) göre büyük nüfusu (yaklaşık 73 milyon), pazardaki
doymuşluk ve olgunluk seviyesinin düşüklüğü, elverişli bir uzun dönemli ekonomik yapının
varlığı ve tatminkâr düzeydeki kişi başı milli gelir seviyesi sayesinde Türkiye potansiyel
yatırımcılar için oldukça çekici bir pazardır. Ayrıca, giderek iyileşen yiyecek ve içecek ticaret
dengesine sahip önemli bir tarımsal üretici olarak, Türkiyenin ham maddeye erişim kolaylığı
sağlamaktadır. Yüksek derecede Tarım sektörüne bağlı olan gıda sektörü, ülke üretiminde % 18
– 20 oranıyla önemli bir paya sahiptir. TYDTA’a (Temmuz 2010a) göre Türkiye yiyecek ve içecek
sektörü üretiminde 2008 yılında 2007 yılına göre % 4,1 oranında artış kaydedilmiştir, ancak
2009 yılında 2008 yılına göre % 1,3 oranında azalma görülmüştür. Ancak bu azalma küresel
ekonomik krizden geçici olarak etkilenen çeşitli sektörlerdeki azalmadan daha düşüktür.
Bir diğer sektör olarak kimya sektörünün ürünleri -petrol, doğal gaz, hava, su, metaller ve
mineraller gibi ham maddeleri 70.000’in üzerinde farklı ürüne dönüştüren-, küresel ekonomi
için kilit konumda olan ve 2008 yılı itibarıyla yaklaşık 2,1 trilyon avro büyüklüğe ulaşmış bir
ürün sanayisidir. Sağlık sektörününde dâhil olduğu birçok sektör Kimya sektöründen ham
madde kullanılmaksızın üretebileceği çok az sayıda ürün gamına sahiptir. Kimyasal maddelerin
girdi olarak kullanıldığı ana ürün grupları arasında kauçuk ve plastik ürünler, tekstil, giyim,
petrol arıtımı, selüloz ve kâğıt ile birincil metaller yer almaktadır (TYDTA, Ağustos 2010a).
Birçok sektöre temel ve ara mamul temin eden Türkiye’nin kimya sektörü uzun yıllardır
faal durumdadır ve 4.000 şirkette 81.500’ün üzerinde çalışana istihdam sağlamaktadır (TYDTA,
Ağustos 2010a). TYDTA’a (Ağustos 2010a) göre, Temmuz 2010 döneminde kimyasal madde
ihracatı 4,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bu sektörün 2009 yılındaki kimyevi madde ihracatı
toplam ihracatın % 6,2’lik kısmını oluşturarak otomotiv, çelik ve tekstilden sonra dördüncü
sırada yer almıştır.
Kimya sektörü ile birlikte sağlık sektörüne girdi sağlayan maden sektörü Türkiye, küresel
maden üretiminde 28 inci, maden ve mineral çeşitleri sayısında ise 10 uncu sıradadır (TYDTA,
Temmuz 2010b). Bu sektör aynı zamanda protez gibi bir kısım sağlık ihtiyaçlarının da imal
edilip üretildiği ve ağırlıklı olarak hammadde ihracatçısı olan Türkiye’nin hammadde ihracatçısı
olmaktan çıkıp mamul mal ihracatçısı olması açısından da sağlık malzemleri üretiminde
uzmanlaşması önemli olmaktadır.
Sağlık turizmi ile ve sağlık sektörünün yaygınlığı nedeni ile de Türkiye BT sektörü 2005 ile
2009 yılları arasında ulaştığı % 14’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla ile ülkenin hızlı büyüyen
sektörleri arasında yer almaktadır. Türkiye BT sektöründe yüksek seviyede nitelikli insan
kaynaklarına sahip olan ülkenimizin sağlık hizmetlerinin iletişim teknolojileri üzerinden verilen
hizmetlerde avantaj sağlayacaklardır (TYDTA, Ağustos 2010c)
Belediyelere ait su ve atık su arıtma tesisleri ve tehlikeli ve tıbbi atıkların arıtılmasına ilişkin
Türkiye’de çevre ile ilgili kaygılar artan enerji talebi, sanayileşme ve şehirleşmenin sonucunda
yaşanan ekonomik büyümeye bağlı olarak öncelikli bir sorun haline gelmektedir (TYDTA,
Ağustos 2010d). Bu değişimler hem çevresel sorunlar yaratırken hem de konut piyasasını
etkilemiştir. Türkiye’de ipotekli konut kredisi sistemi kısa süre önce Türkiye’de kullanılmaya
başlanması ile çok sayıda düşük kaliteli evin yerine yenilerinin inşa edilmesi ya da bu evlerin
yıkılması beklenmektedir. Bu durum mesken arzı üzerinde baskı yaratmaktadır. Böylece belki
de yasa dışı olarak inşa edilen evler yıkılacak ve bu da arzın doğrudan azalmasına neden
olacaktır (TYDTA, Ağustos 2010e).
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Konut sektörü ile ilintili olarak, kalkınma için kentleşmenin gerekli olduğunu ve tüm
sanayileşmiş ülkelerde de kentleşme oranı yüksek olduğu ifade edilmektedir. Gelişmiş
ülkelerde kentte yaşayanların oranı ortalama %80’dir ve kentleşme olgusu sosyal ve
ekonomik değişimlere sebebiyet verir (Koç 2011). Kentleşme sonucu aile büyüklüğünde
ve nüfus artışında azalma olur ve neticede aileler daha az çocuk sahibi olurlar. Kentleşme
ile kırda/tarımda çalışanlar yoğunluğunda azalma olurken kentte ağırlıkla sanayi ve hizmet
sektörlerinde çalışanlarda yoğunlaşma olur. Kentleşme ile uzmanlaşma oluşur ve bundan
dolayı gelir düzeyinde artış olur. Bu aynı zamanda da tarımda uzmanlaşmaya imkan verirdaha az tarımsal nüfus- kentleşmeden önce kapalı bir ekonomi karekteristiğine sahip kırda
neredeyse tüm gereksinimlerini insanlar kendileri üretirken kentleşme ile bireyler bir sektörde
çalışır, diğerlerinden ise gereksinimleri satın alınır. Bu aynı zamanda kırsalda benzer bir ortam
yaratır. Yani kentte ticaret daha çok gelişmiştir ve bunun etkileri kırsala da yansımaktadır.
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Tüm bunların yanında, kentte sağlık, eğitim, sosyal tesis, kültürel tesis olanakları daha
fazladır. Kentleşme sonucu kırsalda daha az sayıda olan bu tesislerden daha etkin faydalanma
imkânı çıkabilir. Kentlerde internet, telefon gibi iletişim ve ulaşım olanakları daha yaygındır.
Kırsal yerleşmede nüfus az olmasından dolayı birbirine yakındır ve birbirlerini tanırlarken kentte
nüfus çok olmasına karşın yalnızlık yaşanır ve insan ilişkileri profesyonelleşir. Bu yalnızlaşmada
sebeplerden biri olan kentleşme ile yeni konut ihtiyacı ortaya çıkar ve politika yapıcıları
tarafından çözümlenmesi gerekir yoksa gecekondulaşma olur. En kısa ifade ile kentleşme bir
sosyal ve ekonomik dönüşümdür.
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Sağlık kent vurgusunu teknokent gibi dar bir kavram olarak ifade etmiyoruz. Önerimizdeki
farklılık şudur: evet teknokent gibi sağlık kentimizin bir alanı olsun ve bunun içinde araştırma
hastahaneleri ve tedavi ortamları (bu kısım sadece insanlar için önerilmemekte, tarla bitkisi,
bahçe ve meyvecilik ve de hayvancılık içinde şehrin ayrı bir alanının organize edilmesini
kapsamaktadır) olan geniş bir devasa yeşil bir yaşam alanı olsun. Burada teknokentin bir
uzmanlık alanı olmasının önemi “medikalpark” olarak ifade edilmelidir. Tıbbı araç gereç ve
ilaç sanayinde uzmanlaşmış bir teknoparktan bahsetmekteyiz. Modern bir şehirde insanların
görmekten hoşlanacağı fıskiyeli havuzlar, bir noktadan diğer bir noktaya yürüyen bantlar,
araçların geçtiği geniş yollar, hatta tedavi yerlerinde golf arabaları üzerinde taşınan hastalar,
cincırla (iki tekerlekli araç) gezen doktorlar, hasta yakınları için tek kişilik süit odalar, çatılarda
heliport alanlar şehir içinde alışveriş merkezleri ve hatta şehir dışından gelenlerin kalacakları
turistik mekânların da barındırıldığı bir yapıdır burada kastedilen (Dilek, 23-05-2011).
Sağlık Bakanlığının, sağlık hizmetlerindeki yetersizlik ve dünya arenasında rekabet
şansını artırmak için devrim gibi proje için düğmeye bastığı ifade edilmektedir. Kamuda ilk kez
uygulanacağı ifade edilen bu çalışma modeli ile Bakanlığın 5 yıldızlı otel görünümündeki dev
sağlık komplekslerini hayata geçirmeye hazırlandığıda ifade edilmiştir. Bakanlığın 2015 yılına
kadar ‘şehir hastaneler’ projesini tamamlayacağı da söylenmiştir. Bu projeyle sağlıkta istihdam
da yüzde 30 artacağı beklenmektedir. AK Parti’nin 2023 vizyonu seçim beyannamesinde ve
meydanlarda Başbakan Erdoğan’ın “Sedye üstünde, hastane hastane taşınma devrine son.
Hasta yürüyen bantlarda taşınacak.” sözleriyle kamuya sunmuştu bu projeyi (Dilek, N., 23-052011)..
Bakanlığın Planlamasına göre sağlık komplekslerinin kurulacağı iller arasında TRC3
İllerinden hiç biri yoktur. Bu illerin, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Kayseri, Samsun,
Van, Urfa, Diyarbakır, Elazığ, Trabzon, Konya, Antalya, Kocaeli, Bursa, Yozgat ve Manisa olduğu
ifade edilmektedir. Yatak başına 200 metrekare alan düşeceği ve bir uzay üssünü andıracağı
ifade edilen ‘Sağlık Kentleri’nin içerisinde uzmanlaşmış ihtisas hastaneleri, yüksek teknolojiye
sahip laboratuarlar, araştırma merkezleri, sağlık teknoparkları, sosyal tesisler, otel ve medikal
oteller, kapalı otoparklar ile peyzaj alanları bulunacaktır. Her birinin 1 milyon metrekarelik
alanlarda gerçekleştirileceği düşünülen projelerin maliyeti ise her biri için ortalama 300 milyon
dolar olarak öngörülmektedir (Dilek, 23-05-2011).
Konuyu teknoparkların sağlayacağı yararların neler olacağını ifade ederek kapatalım.
Teknoparkların sağlayacağı yararları üç başlık altında incelenebilir (Özgüven, 2011):
1. Teknoparkların firmalara sağladığı yararlar,
2. Teknoparkların üniversitelere sağladığı yararlar,
3. Teknoparkların ülkeye sağladığı yararlar.
Teknoparkların, bünyelerinde bulunan ve dünya pazarlarında rekabet edebilme
yeteneğindeki ya da potansiyelindeki firmalara sağladığı yararları şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Ar-Ge çalışmaları için uygun mekân ve ortam sağlanması,
2. Üniversiteden daha kolay ve uygun koşullarda danışmanlık hizmetleri sağlanabilmesi
(teknik konular yanında, finans, iş idaresi, pazar analizi vb. konularda da) ve üniversiteyle daha
etkin araştırma – geliştirme işbirlikleri kurulabilmesi,
3. Üniversitedeki araştırma altyapısından uygun koşullarla yararlanabilmeleri.
4. Benzeri Ar-Ge şirketleriyle bir arada olmanın sağlayacağı sinerji,
5. Teknopark şirketinin sağlayacağı hizmetler,
6. Bunların sonucu olarak, teknoloji transferinin ve gelişiminin daha kolay sağlanması.
Teknoparkların, yakınında yer alan üniversitelere sağladıkları yararları ise şu şekilde
özetleyebiliriz:
1. Sanayi ile daha çok ve daha etkin işbirliği olanakları (firmalara danışmanlık ve
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firmaların Ar-Ge birimleriyle ortak uygulamalı araştırma projeleri şeklinde),
2. Firmalarla etkileşim sonucu ortaya çıkan yeni konularda temel ve uygulamalı
araştırma imkânları,
3. Üniversitedeki araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüşmesi.
4. Teknoparklardan sağlanan fonların araştırmaya aktarılmasıyla üniversiteye kaynak
yaratılması,
5. Üniversite mezunlarına ve öğrencilerine istihdam olanağı sağlanması (mezunlara
nitelikli iş olanağı ve öğrencilere yarı zamanlı iş sağlanması yanında, oluşacak uygun ortam
sayesinde yenilikçi firmaların oluşmasını sağlayacak “girişimciler”in yetişmesi),
6. Bunların sonucu olarak, daha çok araştırma ve dolaylı olarak daha iyi bir eğitim
ortamının oluşması.
Son olarak da, teknoparkları daha iyi anlayabilmek için, teknoparkların ülkeye sağladıkları
yararları özet olarak şöyle sıralayabiliriz:
1. Bilgi tabanlı, ileri teknoloji üreten ve/veya yenilikçi firmaların oluşumu ve büyümesi,
2. Üniversitelerin araştırma altyapısına ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması,
3. Ülkenin teknolojik ve dolayısıyla ekonomik düzeyinin yükselmesi, gelişmiş inovasyon,
4. Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması,
5. Bütün bunların sonucu olarak, ülkede refah düzeyinin yükselmesi.
Kısaca, kentleşme olgusunun yeni bir uygulama yöntemi olabilir diye vurguladığımız bir
konudur.
Tablo 2: Bir Kısım Ülke Demografik ve Sağlık verileri

Ülke

Irak
İran
Suriye
Filistin
İsrail
Lübnan
Ürdün
Yemen
Bir. Arap.Em
S. Arabistan
Bahreyn
Katar
Kuveyt
Umman
Mısır
Sudan
Azerbaycan
Gürcistan
Rusya fed.
Ukrayna
Kazakistan
Kırgızistan
Türkmenistan
Turkey

Nüfus artışı
(göç hariç,
1,000 kişi
başına)
(2009)

Doğum
oranı (her
bir kadın
başına)
(2009)

80
17
55

31
19
27

3.9
1.8
3.1

44
31
16

98
269
72

75
30
46

14
16
24
64
15
25
16
15
13
10
37
53
33
44
24
27
29
32
18
36

22
16
25
36
14
24
18
12
17
22
24
31
17
12
12
11
22
25
22
18

3
1.8
3.4
5.1
1.9
3
2.2
2.4
2.2
3
2.8
4.1
2.3
1.6
1.6
1.5
2.6
2.8
2.4
2.1

4
12
25
66
7
21
12
11
10
12
21
108
34
29
12
15
29
37
45
20

1966
663
336
64
1520
714
1108
1715
1416
497
113
95
285
256
475
180
330
57
77
571

7
26
59
210
10
24
19
8
9
20
82
750
38
48
39
26
45
81
77
23

Çoçuk
Nüfus
anneler, 15-19
(milyon)
yaş 1000 genç
(2011)
kız), (2009)
32
75,1
23
3,93
7,6
4,3
6,1
20,97
5,5
25,5
1,04
1,6
3,4
2,81
83
43,2
8,9
4,6
141,8
46
16,4
5,4
4,9

5 yaş altı
Anne ölüm
Kişi Başı Sağlık
ölüm oranı
oranı (100,000
harcaması
(1,000)
canlı doğumda)
(US$) (2009)
(2009)
(2008)

Geliştirilmiş sağlıkla ilgili altyapı koruma (erişebilen nüfus% si) (2009)7
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Tuvalet, lağım gibi ihtiyaçlardır.

Geliştirilmiş
sağlıkla ilgili
altyapı koruma
(erişebilen
nüfus% si)
(2009)
73
96
100
98
52
97

100
100
94
34
45
95
87
95
97
93
98
90
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Kaynak. http://www.ulkemasalari.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=Ukrayna (nüfus verisi
için), diğerleri için ise http://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT.
Bu ülkelerin toplam nüfusları yaklaşık yarım milyar civarındadır. Bir kısım sağlık
göstergeleri tabloda gösterilmiştir. Çoçuk yaşta anne olmak genelde yüksektir. Nüfus artış,
doğum oranı, beş yaş altı ölüm ve anne ölüm oranları da yüksektir. Ancak, kişi başına sağlık
harcaması genelde çok düşüktür (ABD 7,410$) ve Geliştirilmiş sağlık koruma % si ise genel
olarak iyi durumdadır (ABD de 100).
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7.1 MEDİKAL SEKTÖRÜ
Günümüz koruyucu ve tedavi edici hekimlikte, tıbbi cihaz ve aletlerin gündelik kullanım
sıklığı ve önemi giderek artmaktadır. Teknolojide son birkaç on yıl içinde yaşanan baş döndürücü
ilerlemeler Tıbbi cihaz ve alet teknolojisinde de değişmelere neden olmuş ve neticede insan
sağlığının ele alınış perspektif ve mantığını köklü biçimde değiştirmiştir. Örnek olarak, dijital
tanı ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesi, minimal invaziv tanı ve tedavi yöntemlerinin ağırlık
kazanması, sarf malzemelerinde tek kullanımlık uygulamalara geçiş, nüfusun yaşlanmasının
getirdiği yeni hastalık ve hasta bakımı profilleri, tıp teknolojisinin yeni ve hızlı değişen bir
teknoloji anlayışını zorunlu kılmıştır. Süregelen bu gelişmeler sayesinde de, insan yaşam
kalitesi ve süresi de olumlu etkilenmiştir ve etkilenmektedir. 2009 yılında bir % 3’lük bir düşşüş
göstererek 5,5 trilyon ABD doları düzeyinde gerçekleşen küresel sağlık harcamalarının 2010
yılında 5,8 trilyon ABD dolarına yükseleceği öngörülmektedir. Sağlık harcamalarının küresel
GSYİH’ya oranı 2009 için % 10,1 olup 2008 yılındaki % 9,9’luk oranın biraz üzerindedir. Bu da
sektörün ekonomik krizlerden nispeten daha az etkilendiğini göstermektedir (TYDTA, Agostos
2010A).
Planlamacılar için önümüzdeki on yıllara net olarak damgasını vuracak konulardır bu
sağlıkla ilintili konular. Burada belirleyici unsur biyoteknoloji, hasta ve hastalıkların ele alınış
biçim ve stratejileridir. Ayrıca, nanoteknolojinde ve malzeme teknolojisindeki gelişmeler ve
bilişim teknolojisinin sıradanlaşması ve yaygınlaşarak gelişmesi benzer belirleyici özellikler
taşımaktadır. Yaşam standartlarının değişmeside belirleyic olmuştur. Örnek olarak, insan
ömrünün uzaması ve dolayısıylada yaşlanan nüfusa özgü hastalık, organ-sistem yıpranmasını
ve kimi kronik hastalıklarda uzaktan izlem zorunluluğunun doğmasıyla sonuçlanmıştır. Akıllı
yapay uzuvların ve duyu organlarının geliştirilmesi ve üretilmesi ve uzaktan hasta takip cihaz
ve sistemlerinin üretilmesi ve kullanılması önem kazanmıştır. Sağlık hizmetinin tamamlayıcı
unsurlarından olan ilaç sanayii beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu ve besleyici
olarak kullanılan sentetik, bitkisel, hayvansal ve biyolojik kaynaklı kimyasal maddeleri üreterek
tedaviye sunan bir tamamlayıcı sanayii dalıdır. Türkiye’nin, toplam 18 milyar TL’lik ilaç hacmi
ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığı ifade edilemektedir. Türkiye’de ilaç sektörü
ise; yaklaşık 300 firma, 43 üretim tesis faaliyet göstermekte ve yaklaşık 25 bin kişi istihdam
edilmekte ve 8 bin civarında ürün pazara sunulmaktadır. Türkiye, toplam 18 milyar TL’lik ilaç
hacmi ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır8.
Ayrıca daha önce bahsettiğimiz stratejik ürün olma konusuyla bağlantılı olarak globalleşen
dünyada klasik ve yeni geliştirilmiş biyolojik ve kimyasal silahların bireysel ve devlet terörü
adına yeni ve beklenmedik tehditler oluştura geldiği açıktır. Bu bağlamda ülkelerin biyolojik
saldırı tehditlerine karşı tanısal biyo-algılayıcıların geliştirilmesi, kimyasal savaş ajanlarına
duyarlı kemosensitif tanısal cihaz geliştirilmesi gerekliliği doğmuştur (TOBB, 2009).
Bu alanda yapılacak hamlelerle GSMH’da artış, sektörde yeni istihdam alanlarının açılması
ve devlet/üniversite/özel sektör işbirliğinin artmasına imkân verecektir. Güçlü bir tıbbi cihaz
ve ilaç endüstrisi ülkemizin sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesine, refah düzeyinin
yükselmesine ve yaşam kalitesinin artmasına büyük bir destek sağlayacaktır. Çünkü tıbbi
teknoloji ve ilaç sektörü, birçok mühendislik disiplinini içermektedir: makine, elektrik-elektronik,
kimya, metalurji ve bilgisayar mühendislikleri gibi. Ayrıca tıp ve ilaç teknolojisi, diğer bilimsel ve
teknolojik faaliyet alanlarındaki araştırma ve gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Diğer
disiplinlerdeki yenilikler, en hızlı biçimde uygulama olanağı bulduğu bir alan, bu alandaki
gelişmeler sosyo-ekonomik sonuçlarıyla da dikkkat çekmektedir.
Toplum için sağlık hizmetlerinin yönetimi ve finansmanı önceliklidir çünkü ihtiyaçlar
hiyerarşisi içinde vazgeçilemez bir konumdadır. Bu nedenle de bu hizmetin maliyeti her geçen
yıl tüm dünya ülkelerinde artmaktadır. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin finansmanında yapılacak
önemli değişiklikler, sağlık sektörüyle ilişkili her türlü teknolojik gelişimin itici gücünü
oluşturma potansiyelinden dolayı da, sağlık hizmetlerinin finansal ve idari açıdan doğru
yönetiminin, ürün olarak karşılığı sadece halkın memnuniyeti değil aynı zamanda geniş açılımlı
8

(http://www.istekobi.com.tr/sektorler/saglik-s13/sektore-bakis/saglik-b13.aspx, 2011)
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bir teknolojik gelişim de demektir (TYDTA, Agostos 2010B).
7.1.1 Türkiye’de Medikal Sektörü
Koçak (2008) yaklaşık 73 milyonluk nüfusu, 400 milyar ABD $ GSMHsı, Kişi başına geliri
5477 ABD $ ile Türkiyenin toplam sağlık harcamasının 32 milyar ABD$, kişi başına sağlık
harcaması ise ortalama olarak 427 ABD$, toplam tıbbi cihazlara yapılan harcaması satın
alma gücü paritesine göre yaklaşık 3 milyar ABD$ ve fert başına tıbbi cihazlara yapılan
harcaması satın alma gücü paritesine göre yaklaşık 41 ABD$ olduğunu ifade etmiştir.
Bu rakamlara göre yaklaşık olarak GSMH’nın %10 u sağlık harcamasına gitmekte ve
yaklaşık olarak da GSMH’nın %1 i tıbbi cihazlara harcanmaktadır. Bu rakamlar önemli bir
yüzdeyi ifade etmektedirler.
TYDTA (Agostos 2010) verilerine göre Türkiye’de sağlık harcamaları 2009 yılında 38 milyar
ABD doları tutarında gerçekleşmiştir ve GSYĠH içinde % 6,2’lik bir paya sahiptir. Ayrıca aynı
veri kaynağına göre Sektörün önemli bir bileşeni olan ilaç pazarı 2009 yılında 10,8 milyar ABD
doları tutarında gelir elde etmiştir. Bu veri kaynağına göre Türkiye, dünyadaki en büyük 16. ilaç
üreticisi ve Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ardından Avrupa’daki 6. en büyük
ilaç pazarıdır. Hastane ve doktorların sağlık hizmetlerine birincil erişim noktası olmasına bağlı
olarak ilaç pazarının % 90’ını oluşturan reçeteli ilaç pazarının önümüzdeki yıllarda da ağırlığını
sürdürmesi beklenmektedir (TYDTA, Agostos 2010).
TYDTA (Ağustos 2010b) ofisine göre Türkiye sağlık sektörünün gelecek vaat eden bir
unsuru olan tıbbi cihaz pazarı dünyadaki en büyük 30 pazarın arasında yer almaktadır ve 2010
yılında Türkiye tıbbi ekipman ve sarf malzemeleri pazarının büyüklüğünün 2,1 milyar ABD
doları olduğunu hesaplamaktadırlar. Bununla birlikte, Türkiye’de nüfus AB dekinden daha
hızlı artmaktadır. Toplam sağlık harcamalarının 2014 yılında yaklaşık 63 milyar ABD dolarına
çıkacağı tahmin edilmektedir ancak devlet sağlıkla ilgili kamu harcamalarını sınırlandırmayı
başaramazsa, bu rakam daha da yükselecektir. 2015 yılının sonuna kadar, ilaç ve tıbbi cihaz
pazarlarının toplam büyüklüğünün, sırasıyla 22,8 milyar ve 3,12 milyar ABD dolarına ulaşacağı
tahmin edilmektedir (TYDTA, Agostos 2010b).
Ülkemiz yeterli bir araştırma düzeyine ulaşmadığından, Türkiye’de üretilen malzemeler
yetersiz kalmıştır9. Tıbbi cihazlar dediğimiz zaman, içerisinde neredeyse 300.000’den fazla ürünü
barındıran çok geniş bir ürün yelpazesinden bahsetmekteyiz (Türkoğlu, 2008). Bu malzemeler
genel ana başlıklarıyla, tüm tıbbi görüntüleme sistem ve cihazları, ameliyathanedeki tüm
cihazlar, solunum cihazları, cerrahi alet ve cihazlar, protez dişler, tıp, cerrahi ve dişçilikte
kullanılan mobilya ve aksamları, elektro teşhis cihazları ve aksamları, dişçiliğe özgü alet ve
cihazlar, benzeri steril dikiş malzemesi, göz ile ilgili tıbbi alet ve cihazlar, dişçi tornaları, x ışınlı
cihazlar, suni eklemler, protezler, ses ve işitme cihazları, optik tıbbi cihazlar, tek kullanımlık
sarf malzemeleri, radyoterapi sistemleri, fizik tedavi cihazları, biyokimya, moleküler biyoloji,
hematoloji, genetik, biyoinformatik, nanoteknoloji ve hücre mühendisliğini ve mikrobiyoloji
cihazları olarak ifade edilebilirler (Koçak, 2008, Korkmaz, 2011). Bunlara birde giyim ve gıda
unsurları da eklenince yelpaze daha da geniş bir boyut kazanmaktadır.
Türkiye tıbbi cihaz ihtiyacını ağırlıklı olarak ithalatla karşılayabilmekte ve yalnızca bu
alanda ihracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık olarak %15’i civarındadır. 2009 yılı itibari ile
Türkiye’de 700 tane üretici ve aynı zamanda ihracatı olan firma bulunmaktadır (Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB), 2009).
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Harita 1: Üreticilerin illere göre dağılımı ((Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2009).

ÜretimYoğunluk olarak İstanbul ve Ankara etrafında yoğunlaşmıştır. Ancak
Samsun bu alanda bir atağa geçmiştir (TOBB, 2009).
7.1.2 Medikal Sektöründe İşgücü ve İstihdam
Türkiye’de tüm istihdam içindeki tıbbi cihaz sektörünün payı yaklaşık % 0,90’dır. Sektörün
ekonomi içindeki payının büyüyor olması, eğitimli işgücüne ihtiyacı artırmaktadır. Ancak,
son yıllarda üniversitelerde biyomedikal mühendisliği ve biyomedikal cihaz teknolojisi
bölümlerinin sayısının artmasıyla, günümüzde eğitimli teknik eleman bulmanın zorluğunu
ifade etmektedir. Şimdilerde yapılan bu yatırımlarla, kalifiye personel istihdamını artıracağı
ve nitelikli ürün gelişmesine imkan vereceğinden sektörün ithalat ve ihracat dengesini
değiştireceği düşünülmektedir. Böylece, belki de beyin göçünün önüne geçilecek ve bu
potansiyelin ülkede kalması sağlanacaktır. Karşımıza çıkan bu kalifiye eleman ve eğitimli işgücü
eksikliği ise meslek liseleriyle ve üniversitelerle daha sıkı bağlar kurulması ile aşılabilecek bir
sorundur. Bu da sanayi ve üniversite işbirliğini tetikleyen bir unsurdur (TOBB, 2009).
Bir diğer istihdam alanı tıbbi bitki alanıdır. Türkiye’de tıbbi bitki ihracat miktarlarında
son yıllarda kayda değer bir artış gözükmektedir. İihracat miktarları 20 kadar bitki türünü
kapsamaktadır. Ancak, Türkiye’de iç ve dış ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler -alt türler
de dahil olmak üzere- 347 adet olup, bunlardan 139 türün ihracatı yapılmaktadır. Bu bitkiler
genellikle diğerleri adı altında ihraç edildiğinden kayıtlarda 20 tür görünmektedir. Türkiye’nin
tıbbi bitki ihracatında ABD değerce %49, miktarca %63 pay ile en ön sırayı alırken, ABD’nin
toplam bitki ithalatında ise, miktar yönünden Türkiye Çin’den sonra ikinci sırada bulunmaktadır
(Bayramoğlu&TOKSOY&ŞEN, 2009).
Bir diğer bir konuda, “kümelenme” oluşumuyla ortak hareket etme yeteneği sağlayan
İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri sektörün gelişiminde ivme yaratacak bir proje olarak hayata
geçirilmesinin gerekliliğidir. Bu sistem işyerlerine kurulumlarında idari iş yükünün azalmakta
ve sanayici için altyapısı hazır parseller sunulmasını sağlamakta, yol, su, elektrik gibi giderlerin
maliyetini düşürmektedir. Ayrıca bu İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri sayesinde Tıbbi malzeme
ve ilaç sanayi üretimin güçlenmesi için gerekli olan yan sanayinin de mutlaka geliştirilmesi
sağlanmış olacaktır. Örneğin; üretilen bir pansuman arabasında kullanılan tekerleğin dahi
yurtdışından getiriliyor olması, yan sanayinin önemini gözler önüne sermektedir. Böylece
yerli üreticilerden sağlanacak yan sanayi desteği ile hem maliyetlerin düşmesine hem de
rekabet gücünü de artıracaktır. Ayrıca kalifiye işgücü demek Türkiye’nin bir cihaz hurdalığına
dönüşmemesi de demektir (Gürkan, 2007).
7.1.3 Medikal Sektöründe Dış Ticaret
Bu alanda öncü ülkeler ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Çin, İtalya, İngiltere, İrlanda,
Hollanda ve Meksika’dır ve Türkiye’nin ise dünya medikal sektörünün ihracat pastasındaki payı
yaklaşık % 0,1 iken, dünya ithalatındaki payı %1’dir. Yani çok gerilerdedir. İlaç sanayiinde ise,
2001 yılı üretici fiyatları ile 2.553 milyar USD değerinde ilaç satışı ve 150 milyon USD civarındaki
ilaç ve ilaç hammaddesi ihracatı ile ülke ekonomimizde dikkat çeken sektörlerden biridir (TOBB,
2009). Kimya sanayii üretimi içinde incelenen dönemde 1998 yılı itibarı ile %25’lik bir paya sahip
olan ilaç sanayii, 2002 yılı üretici fiyatları ile 3.010.000.000 USD değerinde ilaç satışı (SSK alımı
hariç) ve 150 milyon USD civarındaki ilaç ve ilaç hammaddesi ihracatı ile ülke ekonomisinde
dikkat çekmektedir (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, İlaç Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu,
DPT, Ankara, 2001).
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Tablo 3: Medikal Sektör İhracatı (Milyon $) (Saraç, 2011)
2004

2005

2006

2007

İthalat

891

1188

1321

1594

2008
1178

İhracat

77.8

96.6

122.4

156.4

177.7

Tablodan da görüleceği üzere ihracatın ithaları karşılama düzeyi çok düşüktür. İthalat
ihracattan yaklaşık olarak 10 kat daha fazladır.
Dolayısıyla da iç pazarın yaklaşık % 70’i ithal ürünlerden oluşmaktadır. Ancak bu rakamların
yıldan yıla azaldığı, ihracatın ithalatı karşılama oranının sürekli arttığı ifade edilmektedir. Bunda
bir etken Almanya, ABD, Japonya, İngiltere gibi ülkelerden ithal edilen kaliteli ve yüksek
teknolojili ürünlerin iç pazarı da geliştirmesidir (Saraç, 2009). Ülkemiz’de tıbbi cihaz ithalatı da,
ihracatı gibi artarken, ithal edilen ürünlerin daha yüksek ARGE, teknolojik yenilik ve mühendislik
bilgisine ihtiyaç duyulan ürünler olduğu görülmektedir. Bu da, sektörde yapılması gerekenlerle
ilgili ipuçlarını sunmaktadır: daha fazla yatırım harcaması, daha fazla AR-GE harcaması ve daha
fazla eğitimli ve kalifiye eleman.
Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler açısından ilk sıralarda Almanya, Azerbaycan, Nahçivan,
Irak, ABD, Fransa, Belçika, KKTC, Hollanda, Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Kazakistan, Rusya
Federasyonu, Pakistan vardır. Türkiye 100’ü aşkın ülkeye bu malzemelerden ihraç etmektedir.
Gelişen teknoloji ve mühendislikleri uygulayarak üretilen bu mallar, sektörün ihracat içindeki
payını artırmaktadır (TOBB, 2009). Koçak (2008) Tıbbi cihazdaki dışa bağımlılık oranın yüzde 85
olduğunu ifade etmiştir. Yerli üretim ancak yüzde 15 dir. Bu sektörde alet ve sarf malzemeleri
üreten yerli firmalar birçoğu yabancı büyük firmalarla rekabet edebilecek niteliğe kavuşturulması
gerekmektedir. Dünya’da ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlar, sınırlı sayıda firma tarafından
üretilmektedir yani görünen el konumundadırlar. Bu cihazları üreten firmalar yarattıkları ve
yaratılan dışsallıklarıyla bilgisayar, elektronik ve diğer alanlarda da üretim yaptıklarından,
ARGE’ye yeterli kaynak ayırabilmektedirler ve maliyetleri düşük tutabilmektedirler. Daha da
önemlisi geliştirdikleri bir teknolojiyi tıbbi cihazlara da uygulayabilmektedirler. Tekelleşmiş
büyük firmalar yani görünen eller, rekabeti kontrol ederek pazar koşullarını rahatlıkla istedikleri
gibi yönlendirebilmektedirler.
Türkiye’deki yataklı sağlık kuruluşları açısından devlet hastahaneleri ve Üniversiteler
en büyük tüketici konumundadırlar. 2007 yılı istatistiklerine göre -hastahane türüne
bağımlı kalmadan- ülkemiz yaklaşık 200.000 yatağa sahiptir (TOBB, 2009). Ayrıca, Avrupa
toplamında yaklaşık 866 milyar avro (GSMH içindeki payı yaklaşık %8,6) sağlık harcaması ve
yaklaşık 55 milyar avro (GSMH içindeki payı yaklaşık %4,4) olan tıbbi teknolojik harcaması söz
konusudur. Bu da bu pazarın büyüklüğü hakkında ipucu vermektedir (Kesen ve Solak, 2011).
8.SONUÇ
Bu sempozyumun düzenleme komitesi Midyat’la ilgili uluslararası bir sempozyum
düzenleme düşüncesinin, Midyat’ın kültürel ve inançsal olarak uzun ve etkili geçmişini yeniden
değerlendirmek ihtiyacından doğduğunu ifade etmektedir. Sempozyumun amacı “kadim”
bir kent olan Midyat üzerinde farklı disiplinlerde çalışmaları olan yurtiçi ve yurtdışından
akademisyenleri bir araya getirmeyi ve yeni çalışmaların yapılmasını özendirmek olarak
belirlenmiştir. Sempozyumla, düzenleme komitesi “bir arada yaşama” deneyimi anlamında
önemli olan Midyat’ın geçmişini ve bugününü sosyolojik, kültürel, dini, siyasal ve iktisadi
boyutlarıyla yeniden ele almayı planlamaktadır10. Bu çerçevede “Midyatın ve bölgenin geleceği
geçmişiyle mi tanımlanmalıdır?” ya da “bu bölge ve ilçe için düşünenler yeni bir model mi
sunmalıdır?” sorularına cevap olması açısından çalışmamızı geliştirmeye çalıştık.
Biz sadece geçmişin korunmasın doğru olduğu kanaatinde değiliz. Yeni günde yeni şeyler
söyleyenlerden olmak gerektiğini düşünenlerdeniz. Ortadoğu Bölgesi ülkelerinin coğrafyası
bu ülkelerin bir sanayi ülkesi olmaya ya da cazibe merkezi olmasına imkân vermeyebilir
ancak, barajlarla değişecek iklimiyle birlikte TRC3 bölgesi-çevresinden de alacağı desteklerle
-potansiyeli ile bunun gerçekleşmesine imkân verebilecek bir bölge olabilir. Ayrıca, bölgemizin
toprak sahiplerinin düğünlerde saçtığı servetlerinde bir yatırıma dönüşmeside muhtemeldir.
Şunu ifade etmek istiyoruz: diğerlerine göre biraz daha iyi olmaya çalışarak ve bununla yetinerek
ilerlenemeyeceğidir. Belki en ileriyi hedeflemek bizi en iyisi ve en ileride olan yapmayabilir,
ancak en arkada da kalmayacağımız kesindir. Bu nedenle kalkınmış olmak için en ileri teknoloji
ile yeni bir yapı yapma niyetinde olmak gerekmektedir. Eskiye ait olana katlanmak zorunda
olduğumuz kadarı ile katlanalım. Bu çerçevede belki çok üretmeyeceğiz ancak mal yerine bilgi
ve ufuk üretiyor olacağız (Kaynak, 2006).
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Bu coğrafyada gelişmiş ve devleti temel varlık olarak kabul etmiş ve bu devleti
kutsallaştırmamış bir medeniyet söz konusudur. Bu yaklaşıma göre insanlar devleti oluşturan
esas unsurlardır ve devlet üstün bir varlık değildir. Halifelik kültürüyle yoğrulmaktan gelen ve
emanetçilik anlayışı ile çerçevelenmiş ve Yaradan’ı varlıkların tümünü kapsayan ve onlardan
oluşmuş gören anlayışa benzer olarak devleti bireylerin üzerinde görmeyen, ancak onların
bütünü gibi gören bir anlayıştır bu medeniyetin temeli. Avrupa’daki bireylerin bir salkımdaki
üzüm taneleri gibi, birbirinde bağımsız ama bir salkıma bağlanmış olmasına karşın, yani her
bir birey kendi başına bir devlet gibi olması, bu topraklarda gelişen bizim gibi bir toplumda
salkımdaki bağların yanında bireylerin kendi aralarında sıkı bağların varlığı söz konusudur. Bu
nedenle de bizim gibi toplumlarda devlet ortadan kalksa da toplumların varlığını sürdürmesi
bu salkımdan ayrı işleyen, yaşayan bağların varlığındandır. Bu nedenle de tarih boyunca kendini
devletin bir parçası olarak gören kitleler, problemlerinin çözümünü hala devletten beklemekte
ve bireysel davranışlara uyum gösterememektedirler. Bu davranış devlet sırtından geçinme
arzusu ile karıştırılmamalıdır. Çalışmaya hazırdırlar ve devletten bu imkânların kendilerine
sunulmasını beklemektedirler. Sağlık, eğitim ve altyapı gibi hizmetlerin devlet tarafından
organize edilerek çözülmesini arzulamaktadırlar (Kaynak, 2006; Tahir, 1992).
Geleceğe ait tahminde bulunmak genelde bugünkü eğilimlerin süreceği varsayımına
dayanır ancak, eğilimde süreklilik yoksa metodun öngörüsü ciddi sorunlara sebebiyet verebilir.
Bu nedenle eğilimlerimizi tespitte değişmeyecek ya da en ağır değişen şeyler üzerinden
planlanma yapılması daha uygun gibidir, örneğin sağlık ve mekân gibi. Yapısal değişimlerimizi
en az değişen yani yavaş olan üzerinden tespit etmek önemlidir. Dolayısıyla önerimizi bir
uzmanlaşma temelinde kurgulamak istedik ve bölgenin uzmanlaştığı alanda görünen el olması
ve diğerlerinin de bölgemizi gerekli ve vazgecilmez olarak algılanmasını hedeflemeye çalıştık.
Yani mukayeseli üstünlüklerini rekabetçi üstünlük yapmayı öneriyoruz. Yüksek teknolojiyi
hedefleyen bir ülke olarak Türkiye ve bölgemizi düşünüyoruz. Bu yüzden yazımızın başından
beri vurguladığımız ekonomik gelişmenin temeli teknolojidir yani bunu üreten insandır. Kısaca,
yapısal olan zihniyeti kalkınmış ülke olmak için nasıl değiştirmeliyizle başlamanın gereğine
inanıyoruz. Yani bölgede tadilat değil yeniden inşaya inananlardanız. Mal üretmekten öte
kavram, bilgi, ufuk üretmektir amaç. Dünya ölçeğinde bu alanlarla çok paralar harcanıyor: en
basit olarak sağlıklılık ve görünümle ilgili film ve reklamlarla yaratılan pazarlar iyi birer gösterge
olabilir.
Yani mukayeseli üstünlüklerini rekabetçi üstünlük dediğimizde artık insanların doğanın
oluşturduğu bir ormanın içinde olmadıklarını ve geçimlerini sadece toplanan meyvelerle,
yeraltındaki zenginliklerini kullanarak sağlamadıklarını ifade etmeye çalışıyoruz. Topraklarda
ektikleri yetişmekte ve doğanın sunduğu kaynakların yerine ya da bunlardan ürettikleri yüksek
katma değerli ürünleri kullanmaktadırlar. Yani petrolü terk edip insan ürünü enerjiye geçmeye
başlamayı planlamaktadırlar çünkü tarihte kömürün revaçta olduğu bir zamanda daha kömür
rezervleri tükenmeden önemi azalmıştır. Yani zenginliğin ve etkinliği gücü sahip olunanla değil,
yaratılanlarla belirlenme çabasıdır ve bunda insanın rolü artmaya devam etmektedir. Tekrar
ifade edersek mukayeseli üstünlüklerini rekabetçi üstünlüğe yöneliştir kasıt (Kaynak, 2006).
Sağlık kent vurgusunu teknokent gibi dar bir kavram olarak ifade etmiyoruz. Farklı olan
önerimiz şudur: evet teknokent gibi sağlık kentimizin bir alanı olsun ve bunun içinde araştırma
hastahaneleri ve tedavi ortamları (bu kısım sadece insanlar için önerilmemekte, tarla bitkisi,
bahçe ve meyvecilik ve de hayvancılık içinde şehrin ayrı bir alanının organize edilmesini
kapsamaktadır) olan geniş bir devasa yeşil bir yaşam alanı olsun. Modern bir şehirde insanların
görmekten hoşlanacağı fıskiyeli havuzlar, bir noktadan diğer bir noktaya yürüyen bantlar,
araçların geçtiği geniş yollar, hatta tedavi yerlerinde golf arabaları üzerinde taşınan hastalar,
cincırla (iki tekerlekli araç) gezen doktorlar, hasta yakınları için tek kişilik süit odalar, çatılarda
heliport alanlar şehir içinde alışveriş merkezleri ve hatta şehir dışından gelenlerin kalacakları
turistik mekanların da barındırıldığı bir yapıdır burada kastedilen (Dilek, N., 23-05-2011).
Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmetlerindeki yetersizlik ve dünya arenasında rekabet
şansını artırmak için devrim gibi proje için düğmeye bastığı ifade edilmektedir. Kamuda ilk kez
uygulanacağı ifade edilen bu çalışma modeli ile Bakanlığın 5 yıldızlı otel görünümündeki dev
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sağlık komplekslerini hayata geçirmeye hazırlandığıda ifade edilmiştir. Bakanlığın 2015 yılına
kadar ‘şehir hastaneler’ projesini tamamlayacağı da söylenmiştir. Bu projeyle sağlıkta istihdamda
yüzde 30 artacağı beklenmektedir. (Dilek, 23-05-2011). Her birinin 1 milyon metrekarelik
alanlarda gerçekleştirileceği düşünülen projelerin maliyeti ise her biri için ortalama 300 milyon
dolar olarak öngörülmektedir (Dilek, N., 23-05-2011). Bu kapsamda hiç bir ilinin olmadığı TRC3
bölgesi olarak bu konuda bir atılım yaparak kendi yolunu çizme durumundadır.
Önerimiz için bir kısım vurguları hatırlatmakta fayda var. Ekonomi Jargonunda “bölgesel
ekonomi” olarak bahsedilen ekonomiler bölgeyi geliştirmektedir. Bir dengeli, güvenilir ortam,
mükemmel ulaşım bağlantıları, yaşanabilir ve etkin finansman sağlamakla, tüm Asya-Pasifik
bölgesine Singapore hizmet vermektedir. Böylece de Singapore ülke olarak bu aşamaları
geçerek dünya ticaretin en zirve merkezlerinden birisi olmuştur. Singopore’un sahip olduğu
çeşitlilik paylaşımı, birleştirmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Singapore’un yaptığı gibi
en az mobilitiye sahip üretim girdisi olarak arazi kullanım alanları açısından kullanım alanları
arasında mobil hale getirilmek zorundadır.
Singapore’un sağladığı bu ortamı TRC3 bölgesinin Midyat merkezinde sağlaması için
birçok neden vardır. Midyat hem Mardin, hem Batman, hem Siirt-barajla birlikte yapılacak
yol ile- hem de Şırnak için tam bir orta yerdir. Ayrıca, kamusal arazinin mevcudiyeti ile bu
alana yapılabilecek tahsis ve gerekli kamusal desteklerle, TOKİ, SYDV gibi yeni bir kentin
yaratılmasında DİKA önemli bir rol oynayabilecektir. Sağladığı kaynaklarla ve kurumlar arası
koordinasyonla (SYDV gibi fonların kullanılması ve TOKİ tarafından sağlanacak konut desteği
ile ve toplulaştırma çerçevesinde devletin arazileri satın aldığını ve arazileri satın alınanların
konut alacağı bir ortam yaratıldığı ve de ayrıca bunlar için iş ortamı yaratıldığı düşünülürse)
buna yön vermesi muktedirdir.
Ekonomik yoğunluktan uzak bir yerde yerleşmek genelde verimliliği azalttığı bilinmektedir
bu nedenle de hem kurulacak bir ihtisas OSB ile hem de Nusaybin sınır kapısının etkin çalışması
önerimizin hayat bulması açısından da destek sağlayabilirler. Yerel bazda yoğunlaşmaya
doğru hareket hızla büyüyen ekonomilerde çabuk olmaktadır, tarımdan sanayiye doğru kayan
kırdan-kente göçte de açıktır bu durum. İçsel olarak, Çin örneğinde olduğu gibi, Çin’lilerin
politikaları git gelli olmuştur, ancak şimdilerde politika değiştirme çabasındadırlar. Şöyle ki
insanların yaşadıkları yerlere temel hizmetleri götürme yoluyla insanların göç etmelerinin
önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle de TRC3 bölgesinde göçü engellemek için temel
hizmetlerin sağlandığı bir ortam yani yeni bir yaşam alanı, bir şehir yaratılmalıdır. Bunu yapmak
il il, ilçe ilçe, köy köy ve belde belde altyapı yatırımlarında bulunmaktan daha az maliyetlidir.
Aynı pazar gücünde uzmanlaşma, göç ve yığınlaşma ve bunların hızlarında ve
kapsamlarında günümüzün en başarılı gelişmiş ülkelerinin ekonomik tabiatını değiştirmektedir.
Büyük tesislerde iş ve işçileri birleştirebilecek kadar yeterince işgücüne sahip olan kasabalarla
içsel ekonomilerini canlandırmaktadır ki Midyat’ta da bunun olması muktedir olabilir. Daha
önce örneği verilen: Sriperumbudur örneğinde olduğu gibi, bu şehirleşme ile Midyat’ta gerek
duyulacak kalifiye personelin eğitimi de planlanıp kendi içinde üretilmesi hedeflenmelidir.
Bir diğer örnek olarak verilen Shenzhen özel ekonomi bölgesinde olduğu gibi, hazır bir
haldeki tam kalifiye ve yarı kalifiye çalışanlarıyla, bölge olarak şehir sanayinin ihtiyaç duyduğu
araştırma ve daha iyi eğitime yatırım yapmaktadır ve benzer bir oluşum Midyat’ta sağlanabilir.
En iyisinden toplantı merkezi ve firmalar hızlıca operasyonlarını gerçekleştirip, geliştirdikçe
artan işler için işçileri birleştirmeyle, bir araya getirmekle bu şehirde pahalı tesisleri mevcuttur.
Ayrıca, çoklu girdi sağlayıcılarının olmasından dolayı da ve müşteri rekabetiyle de üreticilere
maliyet tasarrufu sağlar (EG, 2009). Midyat liman hariç olmak üzere ve limanın yerini Nusaybin
sınır kapısıyla doldurarak hedefleyebilir.
Ulaşım maliyetleri düştükçe uzmanlaşma ve ticaret artmaktadır. Düşük taşıma
maliyetleri ülke içinde daha büyük yoğunlaşmalara sebep olmuştur ya da ikisi birlikte birbirini
gerçekleştirmiştir (EG, 2009). Ülkeler şimdilerde herkesle ticaret yapmakta iken- son 30 yıllık
dönemde dünya üretiminin bir payı olarak ihracatta 4 misli artışla %25 lik payından üzerinde
bir paya ulaşmış- komşularla ticaret hatta daha da önemli olmuştur. Neden böyle bir şey
gerçekleşmiştir? 1987-2001 dönemini kapsayan zaman serisi GSYİH verilerine göre Mardin’in
Eskişehir ve Kırşehir ile yakın ekonomik bağlara sahip iken Siirt ise Tokat ve Niğde ile yakın ilişki
içinde olduklarını göstermektedir. Ancak sınır iller olmasına rağmen kendileri arasında böyle
bir ilişki olduğunu gösterir bir ifade yoktur (Kızıltan& Ersungur, 2010).
Düşen ulaşım maliyeti komşular arası ticareti artırırken, uzak ülkelerle olan ticareti
artırmamıştır. Beklenti düşen maliyetlerden dolayı uzak ülkelerle olan ticaretin artmasıdır.
Ancak, ticaret küreselleşmekten ziyade yerelleşmektedir. Daha benzer ülkeler birbirleriyle
daha fazla ticaret yapmaktadırlar, çünkü ticaretin temeli doğal varlıklardaki temele dayalı değil
ölçek ekonomilerine dayalıdır. Bunun sebebi: ulaşım maliyetlerindeki düşüş uzmanlaşmaya
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imkân verir. Uygulama yöntemi ise düşen ulaşım maliyeti ticarete konu mallarda değişime
neden olmuş ve bu maliyetlere karşı daha fazla hassasiyet yaratmıştır. Geç kalkınanlar için
ticaret ve ulaşım maliyetlerini azaltacak politikalar büyüme stratejilerinin önemli bir parçasıdır.
Ulaşım altyapısındaki gelişmelerle, Sağlık malzemeleri ve aramalları ile hem yakın hemde
uzak pazarlara da hitap edebilecektir. Ulaşım yapısında ülke genelinde yapılan yatırımlarla
bölgenin etkinliği de artacaktır ve komşularıyla da ticareti canlılığını pekiştirecektir. Ayrıca
ucuzlayan ulaşım ve komünikasyon sebebi ile insanların daha fazla mobil olması ve internette
sörf yapmaları sonucu sağlık turizminde bir ülke zeminine bağlı kalmamanın yolu keşfedilmeye
başlanmıştır.
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Bölgesel işbirliği daha hızlı olarak gelişmektedir ve dünyanın bu kısmında daha ileridir,
sınır üzerindeki ticaretin anlaşmazlıklarının düşmesinin nedenlerini açıklar. Bir Ekonomik
Bütünleşmenin sonunda derinleşen, AB’de bölge içi ticaretin payı %60 civarında artmıştır. Doğu
Asyada, en hızlı büyüyen bölge olarak, bölgesel pay şimdilerde % 55 den daha fazladır. Daha
iyi uzmanlaşmış bir dünya içinde kalkınma ve yoğunlaşma daha da zorlaşmaktadır. Gelişmekte
olan ülkeler daha yüksek taşıma maliyetine maruzdur ve daha küçük bir piyasaları vardır ki bu
durumda uzmanlaşmak zordur çünkü bu tür yerler yerleşkeler için ne ulaşım maliyetleri ne de
piyasa büyüklüğü destek vermektedir.
Üretim zincirinin bir küçük parçasında uzmanlaşma ile bu ülkeler bu çok karlı ve imalattaki
ticaretin bileşenlerinden ve hızlı büyüyen alana kaydırmışlardır üretimlerini (ürünlerini bu
temeldeki gerçekten hareketle şeçmişlerdir). Diğer bölgedeki ülkeler bu aynı sanayi sektörü
içindeki ticaretteki büyümeden aynı zamanda faydalanabilirler. Çoğu ülke için anahtar konu
yoğunlaştırılmış bir çaba ile ulaşım maliyetlerini düşürmektir. TRC3 bölgesi bu anlamda kendine
yakın olan ülkeler açısından avantajlı durumdadır ve böylece de ölçek ekonomisi geliştirebilir.
Ülkeler ekonomik yapıları anlamında birbirlerine benzemektedirler. Bu ticaret hem
nihai hem de ara mallarından müteşekkildir ve son 50 yıl içinde her ikisi de dikkate değer
şekilde artmıştır. Bu sanayi içi ticaretteki artış sadece imalat içinde değildir. Makina ve
ulaşım ekipmanlarındaki sanayi içi ticaret en yüksek olanlardır, ancak en fazla artış gıda ve
canlı hayvanda olmuştur. TRC3 bölgesi canlı hayvan açısından potansiyeli olan bir bölgedir.
Tüketiciler tarım üretimi için çeşitlilikten hoşlanırlar ve iki ülke arasındaki benzer gıda ve
hayvandaki ticaret artışı karlılık demektir. Ancak en büyük artış aramalı içindir- üretimin
anlamı üründür. TRC3 bölgesi bu aramalı ticaretinde de medikal malzemede, tıbbi bitki ve ilaç
yapımıyla uzmanlaşarak dünya ticaretinden pay alabilir. Marjinal sanayi içi ticaret-bir güvenli
değişim ölçütü-ara mallarında en yüksektir. Bu sadece imalat için değildir. Tarımsal üretimde
girdiye ihtiyaç duyar ve komünikasyon maliyetlerindeki düşüş dünyanın çeşitli kısımlarından
nihai ürünler için arz “bileşenleri”ne yönelik daha büyük hizmet bölünmeleri şeklinde
sonuçlanmıştır.
Aramalı ticareti nihai mal ticaretinden daha fazla ulaşım maliyetlerine hassasiyet
göstermektedir. Şu gösterime göz atınız: bir mal için eğer aramalı girdisi olarak 2/3 lük katma
değer katıyorsa, %5 lik bir ulaşım maliyeti artışının maliyeti %50 lik bir vergi dilimi artışına
denk demek olabilir. Şöyle bir değerlendirilirse, en fazla ticaret ve ulaşım maliyetini düştüğü
dünyamızın bir bölgesinde, aramalı ticareti en hızlı bir şekilde artan bir ticarettir. Yapılacak ve
yenilenen hava yolu imkânları ile TRC3 bölgesi ulaşımda da avantajlı bir hale gelmiş olacaktır.
Ekonomik dışsallıkları yaratabilmek için tesislerin büyük olması gerekmektedir,
ancak dışsallıkları türetmek için büyük olmasına gerek yoktur. Ölçeğe göre artan getiri
artmakta ki bunun nedeni üretimin sabit maliyetidir (bir firma için içseldir) ve işgücüne
yakınlıktır, müşterilere yakınlıktır ve yeni fikirlere sahip insanlara yakınlıktır (bir firma için
dışsaldır, hatta bir sektör içinde). Kuruluşun büyüklüğü fonksiyonundan daha az önemlidir.
Sebep olarak makul bir ulaşım maliyeti ile kasabalar içsel ölçek ekonomilerini kolaylaştırmak
için yeterince büyük olabilirler. Orta büyüklükteki şehirler sıklıkla yoğun girdi piyasalarından
gelen “yerel” ekonomiler açısından çoğu zaman yeterince büyüktür, ancak “şehir ekonomisi” için
ise yeterli değildir- özellikle de bilgi dağılımında- daha büyük şehirler tarafından türetilmiştir.
Uygulama olarak ise: politika belirleyiciler şehirlerin fonksiyonlarına odaklanmalıdır. Bu nedenle
de DİKA TRC3 bölgesi için ölçek ekonomilerine ve dışsallıklara büyük önem vermektedir.
Beşeri sermaye kendisi gibi diğer beşeri sermayenin az olduğu yere değil yoğun olduğu
yere gitmektedir. Yaygın ekonomik analizin vurgusu kalifiye eksikliği olan yerlere insanların
göçeçeği şeklindedir. Ancak gerçekleşen ise tam bunun tersidir: eğitimli göç kendi gibi
kalifiye olanların yerleştiği yerleri tercih etmektedir. Politik olarak uygulama ise piyasa bu
tür kişilerin biraraya gelmesine engel olmamalıdır olmalıdır ve hatta teşvik edici olmalıdır.
Kalifiye eleman eksikliği kurulacak şehirdeki yoğunlaşmayla çözüm kazanacaktır. Çünkü
Kentler işlevleri itibari ile çekici öğeler olmuşlardır. Kentlerin çekiciliği göç konusunda önemli
bir faktördür. Kentlerdeki iş olanakları, sanayideki yüksek ücretler, çekicilik konusunda
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önemli bir yere sahiptir. Diğer bir sebep, toplumun kültürel değerleri de kente olan büyük
göç dalgasını pekiştirmektedir. Son olarakta, büyük kentlerin eğitim ve sağlık konularında ki
olanakları belirtilebilir.
Yani kentleşme sadece nüfusun kentlerde yoğunlaşması değildir. Kentleşme yığılmanın ya
da yoğunlaşmanın da ötesinde farklılaşmış uzmanlaşmış, örgütlenmiş kent toplumunun inşa
edilmesi demektir. Ayrıca kentleşme sadece kentlerin sayısındaki artış da değildir. Demografik
olarak sosyal ve ekonomik bakımdan büyüyen kentlerin bölgesel, ulusal ve küresel boyutlarda
ilişkilerin yeniden organize edebilmesidir. Yani kısaca kentleşme dediğimizde kentsel çevrenin,
kentsel toplumun yaşamını nesiller boyunca sürdürebileceği biçimde geliştirip kök salmasıdır.
Eğitim -okuma, yazmanın ötesinde- kişinin hayatını değiştirerek onu özgürleştirecek, meslek
öğretecek ve bağımsızlık kazandıracak bir olgudur.
Hem yoksul, hem de ekonomisi daha çok tarıma dayalı ve kıyı bölgeleri gibi coğrafik açıdan
hassas yerlerde bulunan ülkeler daha fazla riskli olmaktadır ve TRC3 ve Midyat böyle bir konumda
değildir. Sağlık turizminde hedeflediğiniz pazarlar önemlidir ve TRC3 bölgesinin ve Midyatın
durumu hedeflediği Pazarlara uyumu kolaydır. Ayrıca 1800 civarındaki termal kaynağımızın
ancak 400’ünde faaliyet olunca elimizdeki potansiyelleri yeterince değerlendiremediğimizi
ifade etmektedirler ve TRC3 bölgesinin sahip olduğu termal imkânlarını değerlendirebilmiş
değildir. Sağlık Kentle böyle bir imkân hızlandırılacaktır.
Birilerinin sahip oldukları ile değil neler yapabildikleri asıl belirleyici olduğundan DİKA
eldeki imkânlarla neler yapılabilirin peşindedir. Yani mukayeseli üstünlük değil, rekabetçi
üstünlük peşindedir. Var olanın değil, yenilikçi üretimlerin peşindedir. Bu nedenle eldeki
imkânlarını, doğal kaynak ve vasıflı ya da vasıfsız işgücünü başkalarına teslim etmek yerine
bölgede geliştirip bölgeyi zenginleştirme amacındadır. Sahip olunan kaynakların fiyatını ve
pazarını sizlerden başkası belirliyorsa zengin olmanıza ya da fakir olmanıza da onlar karar
veriyor demektir. Bu kararı bölgemiz özelinde ülkemizin vermesini DİKA arzulamaktadır.

• Sürecin işleyişini şöyle özetlemek mümkündür (Kaynak, 2010-03-27den modife
edilmiştir):
• Bir kaynak transferine yönelmek için önce üretimi planlamak sonra transferi yapmaktır.
Şüphesiz bu durumu düzeltmek için devletin üretici olmadan yönlendirici olması beklenir.
• Alınacak vergi ve teşvik tedbirleriyle seçilen alan desteklenir ve diğer politika uygulama
alanlarıyla da desteklenir.
• Sağlık kent öncelikli alan olarak belirlenmeli ve ileri teknolojilerin optimal büyüklükteki
işletmeler tarafından uygulanması sağlanmalıdır.
• Bu amaçla kamulaştırma ya da tahsisle sağlık kent için bir alan belirlenmelidir.
• Sağlık kent için gerekli finansman DİKA, 4 ilin il ve ilçe merkezleri SYDV’si ve diğer
kurumların konsorsiyom çalışmalarıyla kaynak yönlendirmesi ve Sağlık Bakanlığı ve Cazibe
Merkezi bütçelerinden sağlanabilir.
• Bu da diğer tamamlayıcı öncelik olarak “tarım sektörü” belirlenmeli ve ileri teknolojilerin
optimal büyüklükteki işletmeler tarafından uygulanması sağlanmalıdır yani bu tarım alanlarının
birleştirilmesini dahi gerektirir.
• Bu amaçla kamulaştırma ya da birleşmeleri teşvik edecek bir model kullanılır.
• Bu iş için gerekli finansman Merkez Bankası tarafından sağlanır. Bunun enflasyona
sebep olacağı endişesi yersizdir.
• Çünkü toprağını satan köylü bunu tüketim amacıyla harcamaz.
• Bu para onun tasarrufudur ve muhtemelen taşınacağı yeni yerde yani şehirlerde konut
alımında kullanır. Sağlık Kent konsepti içinde konut alanları da vardır.
• TOKİ bu evlerin sağlanmasında yardımcı olabilir ve sonuç olarak tarım kesimi borçlu,
Merkez Bankası alacaklı olur.
• Tarım kesiminde artan üretim, üretimin yapıldığı alanda tüketilmez.
• Çünkü oradaki halk zaten tarımsal ürüne doymuştur ve başlangıçta artan
gelirini borcunu ödemekte kullanır.
• Daha sonra tarım ürünleri fiyatı düşer ve şehirlere gönderilen tarım ürünleri hızla
artar.
• Tarım ürünleri insan ihtiyaçlarında en ön sırada yer alır ve bu sağlanmadıkça diğer
mallar talep edilmez.
Ne yapılacağını 5N1K çerçevesinde özetlersek:

•
•
•
•
•
•
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Bölge sahip olduğu genç nüfusuna sağlık kent projesi ile başlangıcından sonuna ve
bittikten sonrasına yeti kazandırma imkânına sahip olacaktır. Ayrıca bölgenin ortalama
hane halkı büyüklüğünü uzun dönemde ülke ortalamasının altına düşürülmesine fayda
sağlayacaktır. Bölgenin içme suyu, kanalizasyon gibi temel altyapı ihtiyaçları, gelişme bir
merkezde toplanacağından, ölçek açısından maliyet düşürücü olacaktır. Eğitim ve sağlık
göstergelerinde, sosyal yardım göstergelerinde ve bölge üniversitelerinin kentsel yaşam
kalitesini artırmada rollerini de geliştirecektir. Sağlık kent projesi ile bulgularda bahsedilen
içsel ölçek ekonomilerin gemi inşaası gibi alanlarda sağladığı dışsallığı sağlamak ve sahip
olunan çeşitliliğin paylaşımını, birleştirmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak hedef olmalıdır.
Düşen taşıma maliyetleri sayesinde uzmanlaşmanın artmasına, hem fiziksel (su, enerji gibi)
hem de kurumsal altyapı (belediyelerdeki kurumsal kapasite eksikliği gibi) kentleşmeyle aşılma
imkânına kavuşturulmalıdır. Ayrıca kentleşmenin eğitimle nitelikli işgücüne yapacağı katkıyı da
unutmamak lazımdır. Sağlık kente yerleşmek hem teknokent kısmı ile hem de normal yaşam
merkezi ile prestij, fiziki altyapı, katma değerli hizmetler, üniversite ile olan ilişkiler, coğrafi
yerleşim, potansiyel müşteri ve ortak hizmetler imkanı ile firmaların ve kişilerin seçme nedenleri
arasına getirilmelidir. Kamu otoriteleri aldıkları kararlarla tüm bunları sağlayabilecek imkânlara
sahiptir. Dolayısıyla da rekabet gücü bakımından bölge diğer bölgelerle hatta ülkelerle rekabet
edecek duruma gelecektir.
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Adnan Karaibrahimoğlu2

ÖZET

I. Giriş
Dünyada hem gelişmiş ülkeler hem de az gelişmiş ülkeler kalkınmaya devlet eliyle
planlı bir yön verme eğilimi taşımaktadır. Özellikle Türkiye’de kalkınma amacıyla kalkınma
planları hazırlanmış ve dengeli kalkınmanın gerçekleşebilmesi için yıllardan beri birçok
faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerden en önemlileri bölgeler arası gelişmişlik farkları
dikkate alınarak ortaya konulanlardır. Bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları sebebiyle bölge
kalkınma idareleri kurularak bölgesel kalkınma plan ve programları hazırlanmış ve yürürlüğe
konulmuştur. Bir kalkınma planının başarısında en önemli hususlardan birisi izleme ve
değerlendirme faaliyetleridir. Bu çalışmada geleneksel izleme değerlendirme faaliyetleri
geleneksel yapıdan modern yapıya nasıl dönüştürüleceği, bilişim teknolojilerinin bu alandaki
rolünün irdelenmesi hedeflenmiştir.
II. Amaç
Bu çalışmanın amacı, bölgesel kalkınma planlarının hazırlanma, uygulama, izleme ve
değerlendirme aşamalarına ilişkin mevcut durumun irdelenmesi ve bilişim teknolojilerinin
daha yaygın ve etkin kullanımına yönelik bir model önerisi oluşturmaktır.
III. Materyal ve Metot
Türkiye’de ilk kurulan kalkınma idaresi olan GAP bölge kalkınma İdaresi’nin yıllardan
beri süregelen planlama ve uygulama deneyimi incelenerek gelişen veri tabanı teknolojisi
çerçevesinde değerlendirmeler yapılacaktır. Mevcut durumun incelenmesi sözlü mülakat ve
görüşme tekniği ile ilgili uzmanların verdiği bilgilere dayandırılarak hazırlanmıştır. Veri tabanı
teknoloji altyapısının yaygınlaşması, internet erişiminin ve bilgisayar kullanımının mevcut
durumu hakkında literatür taraması yapılmıştır.
IV. Bulgular
Gerek kalkınma planlama çalışmaları gerekse uygulama aşamasında resmi kurumların
klasik yazışmaları nedeniyle önemli zaman ve bilgi kayıpları oluşmaktadır. Bu bilgi kayıplarını
gidermek için GAP idaresi ve Türk Telekom’un işbirliği ile bir girişim gerçekleştirilmiş ancak
eylem göstergelerinin belirlenmesi hususundaki aşırı detaylar nedeniyle proje istenilen
sonuca ulaşamamıştır. E-Dönüşüm Türkiye Projesi (Çetiner, 2009:41) ile eşgüdüm içerisinde
yürütülerek acilen mevcut klasik izleme sisteminin planlama aşamalarını da içine alacak şekilde
etkileşimli online bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Sistemin başarısı için katılımcılık ve
eğitim programlarının yanında gerekli yasal yaptırımların ve yasal denetimin kurgulanması da
büyük önem arz etmektedir.
V. Sonuç
KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin kuruluş ve kurumsallaşma sürecinin devam etmesi esnasında
yürüttüğü KOP Eylem Planının Planlama aşamasında gerçekleştirilen birçok toplantı ve
ikili görüşme sonucunda plan son halini almıştır. Bu toplantılarda kurumsal yapılanmanın
devam etmesi dolayısıyla bilgi akışının zamanlamasında ve sürekliliğinde çeşitli kayıplar
oluşabilmektedir. Ayrıca planlama süresince ilgili ve sorumlu kuruluşlardaki görev değişiklikleri
çok sektörlü bir eylem planı olan KOP Eylem Planının planlama sürecini yavaşlatmış bilgi
tutarlılığı ve güncelliği ile ilgili sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Bu sorunların klasik
izleme değerlendirme sistemi ile planın uygulama aşamasında da devam edebileceği
öngörülerek bilişim sistemlerinden daha fazla yararlanmayı öngören bir izleme değerlendirme
sistemi modeli önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İzleme, Değerlendirme, eylem planı izleme sistemi, izleme ve
değerlendirme sistemi önerisi
1. GİRİŞ
Kalkınmanın planlı olarak gerçekleştirilebilmesi için yapılan kalkınma planları bölgesel
kalkınma ihtiyacını ortaya çıkarmış ve GAP idaresinin kuruluşuyla Türkiye bölgesel kalkınmada
önemli bir deneyim yaşamıştır. Edinilen tecrübe sonucu Aksaray Karaman Konya ve Niğde
illerini kapsayan alanda 642 sayılı kanun hükmünde kararname ile KOP Bölge kalkınma idaresi
1
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KONYA, mustafadigilli@gmail.com
2
Uzm. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, TEBAD, adnankaraibrahim@gmail.
com
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kurulmuştur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi bir yandan kuruluş ve kurumsallaşma sürecini
yürütürken bir yandan da KOP Eylem Planı çalışmalarına başlamıştır.
Ülkesel ölçekteki kalkınma planları ile uyum içinde hazırlanan bölgesel eylem planlarının
başarısındaki en önemli faktörlerden birisi kuşkusuz izleme ve değerlendirme faaliyetleridir.
Bu faaliyetler GAP İdaresi örneğinde klasik yöntemle resmi yazışmalar ile yürütülmüş olup bu
alanda önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi oluşmuştur. Bu bilgi ve tecrübenin diğer idarelerle
paylaşılması büyük önem arz etmektedir.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından eylem planı izlemesi konusunda yapılan
çalışmalarda klasik resmi yazışmalara dayalı bir izleme değerlendirme sistemi kullanılmıştır. Bu
sistem zaman içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ile gelişerek hem
resmi yazışmayla hem e-mail ortamında bilgilerin toplanması noktasına gelmiştir. Günümüzün
internet teknolojilerinin gelişmesi e-devlet uygulamalarının çoğalması bu alanda daha
yenilikçi çözümlerin üretilebilmesinin önünü açmıştır. Bu kapsamda GAP İdaresi Türk Telekom
ile işbirliği çerçevesinde eylem planının izleme ve değerlendirmesi hususunda bazı faaliyetler
yürütmesine rağmen istenilen sonuca ulaşılamamıştır.
2. Eylem planlarının hem planlama hem de uygulama aşamalarında ağ üzerinden bilgi
paylaşımı imkânı sunabilecek bir çözümün üretilmesine olan ihtiyaç devam etmektedir.
Bu ihtiyacı gidermek için hâlihazırda Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Bakanlığının işbirliği
içerisinde faaliyetler sürdürülmektedir. Bu çalışmada bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik
bir model önerisi sunulmaktadır.

Eylem Planı Yapısı Koordinasyonu ve İzlenmesi
KOP Eylem Planı yapı olarak gelişme eksenleri, sektörleri ve eylemleri içerecek şekilde
kurgulanmıştır. Planda yer alan her eylemin eylem numarası, adı, gerçekleştirileceği yer,
eylemden sorumlu olacak kuruluş, eylemle ilgili işbirliği yapılacak kuruluşlar, eylemin başlama
ve bitiş tarihi ile eylemle ilgili yapılacak faaliyetlere yönelik açıklama sütunları bulunmaktadır
(Tablo 1).
Tablo 1 KOP Eylem Planı Biçimi
Eylem
No

Eylem
Adı

Yer

Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

BaşlamaBitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve
Açıklama

Kaynak:(KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2014:57).
KOP Eylem Planı’nın uygulanmasında izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş KOP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak belirtilmiştir. Ayrıca her eylem için ayrı bir sorumlu
kuruluşbelirlenmiş olup bu kuruluşlar Eylem Planının bölge düzeyinde uygulanmasından
sorumludurlar.Planın uygulanması sorumlu kuruluşlar tarafından takip edilerek oluşabilecek
uygulama sorunları zamanında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bildirilecektir. Eylem
planında gerek görülmesi halinde Kalkınma Bakanlığı tarafından revizyon yapılabilecektir (KOP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2014:57).
Uygulama ile ilgili olarak KOP Eylem Planında belirtilen esaslar şöyledir:
•
“Eylem Planı’nın amaçlarına ulaşılmasında, kalkınma sürecinin ilgili tüm kesimlerce
ve taraflarca benimsenmesi, bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesi ve bu kapsamda insan
odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri gözetilecektir.
•
Eylem Planı kapsamında yapılacak uygulamalar ulusal ve bölgesel planlar ile
strateji belgelerine dayandırılacaktır.
•
KOP Eylem Planı’nda sorumlu kuruluş olarak belirtilen kurumlar, bütçelerini ve
yıllık iş programlarını hazırlarken Plan’daki eylemlere özel önem vererek önceliklendirecektir.
•
Projelerin ve faaliyetlerin uygulanmasında tamamlayıcılık, koordinasyon
ve eşzamanlılık sağlanacak, başta Valilikler olmak üzere yerel yönetimler de çalışmaları
hızlandırmaya yönelik tedbirleri zamanında alacaklardır.
•
Başta tarım olmak üzere sanayi, eğitim, sağlık, ulaştırma, hizmet gibi kalkınmayı
hızlandıracak sektörlere ilişkin bütünleşmiş uygulamalara öncelik verilecektir.
•
Bölgede dönüşümü hızlandıracak yenilikçi yaklaşımların ve modellerin
geliştirilmesine özen gösterilecektir” (KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2014:57).
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3.Eylem Planlamasında ve İzleme İhtiyacı
Eylem planı çalışmaları özellikle kalkınma amacıyla yapıldığında birçok sektörü içermesi
ve gerek sorumlu gerekse işbirliği kuruluşları açısından çok geniş katılımlı olması, planın
sektörel açıdan dengeli ve uygulanma aşamasında başarıya ulaşması açısından büyük önem
taşımaktadır. Çok sektörlü bir eylem planlaması doğası gereği birçok farklı kurumdan birçok
farklı uzmanın çeşitli tarihlerde bir araya gelerek yürütmesi gereken bir süreçtir. Sürecin
karmaşıklığı, katılımcıların uzmanlıklarının çeşitliliği, toplantıların eşzamanlı yapılamaması,
planlama sürecinde kullanılacak zamanı artırmaktadır.
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Bunlara ilave olarak eylem planı için yapılan toplantılar esnasında ve sonrasında önemsiz
görülerek kayıt altına alınmayan hususlar ilerleyen aşamalarda tekrar gündeme geldiğinde
(üstelik bir de katılımcılarda görev değişikliği olduğunda) aynı konu belki de gereksiz olarak
tekrar görüşülmek zorunda kalınabilecektir. Bu durum önemli zaman kayıplarını kaçınılmaz
kılmaktadır. Zaman kayıpları, yatırımların gecikmesi, çalışanların emeklerinin boşa gitmesi,
buna bağlı olarak çalışanların ve/veya yöneticilerin moral ve motivasyonlarının bozulması,
işgücü devir hızının artması, kurumsallaşmanın gecikmesi gibi pek çok olumsuzluğu
beraberinde getirebilmektedir.Tüm bu potansiyel sorunlara ilave olarak GAP Bölge Kalkınma
İdaresi hariç diğer DAP, DOKAP ve KOP idarelerinin yeni kurulmuş olması, dolayısıyla personel
yetersizlikleri mevcut planlama sorunlarının daha da şiddetli hissedilmesi riskini beraberinde
getirmektedir. Tüm bunlara rağmen kalkınma idarelerinin planlama aşamasını sonuçlandırarak
uygulama aşamasına geçmesi büyük bir başarıdır. Bu başarının sürekliliğini sağlamak
planların uygulanması ile gerçekleşebilir. Uygulamaların başarılı olabilmesi için de izleme ve
değerlendirme sisteminin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

4.Eylem Planı Klasik İzleme Sistemi
Eylem planlarının geleneksel klasik izleme yapısı resmi yazışmalara dayanmaktadır. Her
bir eylemin sorumlu kuruluşuyla tek tek resmi yazışma yoluyla eylemle ilgili izleme döneminde
nelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin gerekçeleriyle birlikte talep edilmesi bu sistemin
temelidir. Resmi yazışmalarda kullanılan evrak yönetim sistemleri, e-imza uygulamaları tek
başına çözüm sağlamamaktadır.

5. İzleme Değerlendirme Faaliyetleri
Eylem planı hazırlama aşamasındaki olumsuzluklar klasik izleme değerlendirme
sisteminde de kendini gösterme riskini taşımaktadır. Bu riskin zamanında görülerek önlem
alınması için Kalkınma Bakanlığı ve Bölge Kalkınma İdarelerinin ortak çalışmasıyla çeşitli
yatırım projesi teklifleri sunulmuştur. Bu tekliflerden DOKAP tarafından sunulan teklif kabul
edilerek 2014K010110 koduyla “DOKAP Eylem Planı e-İzleme Sistemi” olarak ilk defa 2014 yılı
yatırım programında 4 Milyon TL toplam bütçe ile yer almıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Daha
sonra Kalkınma Bakanlığı ile yapılan yazışmada projenin yalnızca DOKAP Eylem Planını değil
diğer kalkınma idarelerinin eylem planlarını da içerecek ortak bir proje şeklinde kurgulanması
kararlaştırılmıştır. Proje 2015 yılı yatırım programında yine aynı isimde yer almıştır (Kalkınma
Bakanlığı, 2015).
GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından fiziki evrak kullanılarak yapılan eylem planı izleme
değerlendirme çalışmalarının elektronik ortamda yürütülebilmesi için Türk Telekom ile işbirliği
yapılmış ancak istenilen sonuç alınamamıştır. İstenilen sonucun alınamamasında uzmanların
belirttiği en önemli etken bir eylemin gerçekleşmesi ile ilgili performans göstergelerinin
belirlenmesi hususudur. Performans göstergeleri bir eylemin ne derece gerçekleştiğini
gösteren sayısal olarak değerlendirilebilecek,ölçülmesi ve izlenmesi mümkün olan bilgilerdir.

6. Eylem Planı İzleme Sistemi Modeli
Ülkelerin bilgi toplumuna hazır olma durumu ile ilgili olarak Dünya Ekonomik Forumu
tarafından hazırlanan karşılaştırmada (Networked Readiness Index) Türkiye 2013 - 2015 yılları
arasında istikrarlı bir ilerleme göstererek (2013 yılında) 4.2 puandan (2014 yılında 4.3 ve 2015
yılında) 4.4 puana yükselmiş ve Dünya sıralamasında 2015 yılında 143 ülke arasında 48. sırada
yer almıştır (Dutta, etal., 2015:271).Bu durum Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda emin
adımlarla ilerlediğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu kapsamda kurgulanan eylem
planı izleme sistemi modeli bilgi toplumuna ulaşma yolunda önemli adımlardan birisi olarak
değerlendirilebilir.
Eylem planı çerçevesinde yapılan her bir toplantının ayrıntılı kayıtlarının düzenli
347

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

KALKINMA AMAÇLI
EYLEMLERİN PLANLAMASI
VE İZLENMESİ
HUSUSUNDA BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN
KULLANIMI

olarak tutulması ve uygun çerçevede ilgililerle etkin bir şekilde yetki düzeyine bağlı olarak
paylaşılması sürecin iletişimden kaynaklanan gecikmelerini azaltacak, yapılan sunumların
ve katılımların tekrarına ihtiyaç bırakmayacaktır. Eylem planı gereği alınan kararların, eylem
önerilerinin, eylem sorumlularının, eylemin aşamasının, bütçesinin, sürecinin detaylı bir
şekilde sürdürülebilir bir şekilde oluşturulabilmesi için bilişim teknolojilerinden faydalanılması
gerekmektedir. Hâlihazırda zaten bilişim teknolojilerinden belli ölçüde faydalanılmakta ancak
web etkileşimli bir yapıya geçilmesi durumunda etkinliğin artacağı düşünülmektedir. Ayrıca
görevli personelin sürekli değişmesi durumunda yazıya aktarılmayan tecrübelerin kaybolması
ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Sürecin uzun olması katılımcıların kurumlarında geçici görev
sürelerinin dolmasına yol açmakta ve dönüşümlü olarak yerine gönderilen yeni sorumluların
süreci kaldığı yerden devam ettirmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte projede belli
dönemlerde katkı sağlayanların katkıları net olarak kayıt altına alınmış olsa, farklı dönemlerde
farklı katılımcıların değişik bakış açıları eylem planını daha da zenginleştirebilecektir. Eğer
kayıt tutulmamış, eksik yahut yanlış anlaşılmalara yol açabilecek şekilde tutulmuş olursa bu
durumda zaman kayıplarının yanında daha önce harcanan emeğin de heba olması riskini
beraberinde getirecektir.
Eylem planının formatına uygun olarak bir veri tabanı kurgulanması ilk öncelik
olmalıdır. Bu kurguda kullanıcı ve gurup bazlı yetkilendirme imkânı bulunmalı ve eylem planı
katılımcılarının birer kullanıcı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Her kullanıcıya verilen görev
çerçevesinde erişim, düzenleme yetkilerinin belirlenmesi, konu ile ilgili birden fazla uzmanın
her birinin katkısının ayrı ayrı tutulması, planda sahiplenmeyi artıracak ve eylem önerilerinde
standartlaşmayı sağlayacaktır. Ancak bu standartlaşmanın esnekliği önemlidir. Standartların
esnek tasarlanması kapsayıcılığı artıracak, plan sürecinde güncelliğini veya önemini yitiren
ya da güncel hale gelip önem kazanan eylemlerin sıralanması, değerlendirilmesi, gerekçeleri
belirlenerek kapsam dışına alınması mümkün hale getirilmelidir. Sürecin yetki seviyesine göre
katılımcılar tarafından aktif bir şekilde takibinin sağlanması iletişim imkânlarını geliştirecek,
hızlı sonuca ulaşmayı sağlayacaktır.
a. Yazılım Sistemi Özellikleri
İzleme ve değerlendirme sistemi için bir yazılım sistemine ihtiyaç vardır. Bu yazılımın
kurum içinde açık kaynak kodlu olarak sürekli geliştirilebilmesi veya hazır olarak alınması
şeklinde iki alternatif temini mümkündür. Kurum içi yazılım ihtiyaçlarının açık kaynak kodlu
üretilmesi, sonradan değişiklik yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak
bu durumun da bazı sakıncaları olabilmektedir. Açık kaynak kodunun standart ve kolayca
anlaşılabilir olmaması, projede çalışan kişilerin görev değişiklikleri, yeni katılımcıların
adaptasyon sorunları vb. bunlar arasında sayılabilir. Projede çalışan kişilerin herhangi bir
nedenle değişmesi durumunda yeni başlayan kişinin önceden yapılanları doğru bir şekilde
algılayıp doğru müdahaleleri yapması çok zor, uzun zaman alıcı hatta kimi zaman imkânsıza
yakın olabilmektedir. Bu durum emek ve zaman israfına yol açabilir.
Kodlara erişim izni vermeyen (açık kaynak kodlu olmayan) yazılım geliştirme ortamlarında
esneklik azalmakta istenilen sonucu elde etmek zorlaşmaktadır. Bunun yanında kullanım ve
yeni çalışanların adaptasyonunda kolaylık söz konusu olabilir. Firma, marka, ürün, ortam
bağımlılıkları oluşabilmektedir. Bu bağımlılıklar başlangıçta düşük maliyetli gibi gözükmesine
rağmen zaman içerisinde bağımlılık arttıkça maliyeti daha fazla olabilmektedir.
İhtiyaç duyulan yazılım altyapısında aşağıdaki özelliklerin bulunması önerilebilir.
1-Gelişime ve değişime imkân verecek yapıda olması,
2-Programcı ve kullanıcı eğitimi,
3-Hızlı bir şekilde eş zamanlı birçok kullanıcının aynı anda aynı uygulamayı geliştirmesine
imkân vermesi,
4-Çoklu yetki seviyesi tanımlanmasına imkân vermesi,
5-Web ortamında çalışabilme, Windows ortamında çalışabilme ve birden fazla veri tabanı
türü (ücretli ve açık kaynak kodlu veri tabanları) desteği,
6-Tablo ve alanların gerektiğinde XLSX, DOCX, PDFdosyalarına dönüşüm desteği,
7-Gerektiğinde mevcut dokümanlardan (XLSX, DOCX, PDF, TXT vb. ) verilerin veri
tabanına otomatik aktarımı,
8-Metin, formül gibi veri girişlerinde biçimlendirme kolaylıkları ve kısa yolları,
9-Her kullanıcının her işleminin ayrı ayrı kaydedilebilmesi (Kullanıcıların görevlerinde
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değişiklik olduğunda veya görevden ayrıldıklarında yerine atanan kişinin önceki tüm
değişiklikleri görebilmesi ve silinenlerin geri alınabilmesi),
10-Mevcut verininhatasız bir şekilde aktarılmasının garanti edilmesi, yüklenici tarafından
bu işlemin gerçekleştirilmesi,
11-Toplantı kayıt sistemi, personel görevlendirme ve takip sistemi, kişiler ve adreslere
ilişkin kayıt sistemleri, web içeriğinin çok kullanıcı katılımı ile oluşturulabilmesi gibi benzer veri
tabanı uygulamalarının üretilebilme desteği,
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12-Hizmete konu altyapı kullanılarak oluşturulacak uygulamalara açık kaynak kodlu
erişim imkânı sunulması (Burada yazılım bir firmaya yaptırılsa bile sonunda kodlar eğitimle
birlikte idareye teslim edilmelidir.),
13-Çok hızlı bir şekilde uygulamanın kurgusunun ve teklifinin oluşturulabilmesi (En
kısa süre teklif en iyi tekliftir. Sürenin aynı veya çok yakın olması halinde ikinci öncelik fiyatın
en düşük olmasına göre belirlenmelidir. Bu durum teklif sunacak firmanın altyapı yeterliliğini
ölçmek için iyi bir yöntem sunabilir),
Bu özellikler idarelerde görev alan konuyla doğrudan ilişkili uzmanların görüş ve
önerileriyle genişletilip daraltılabilir. Yine burada kullanıcıların sürece katılımları büyük önem
taşımaktadır. İş tamamlanıp kullanıma sunulmadan önce katılımcılık sağlanmalı, uygun
görülen ve görülmeyen görüşler nedenleriyle birlikte kayıt altına alınmalıdır.
b. Performans Göstergeleri
Performans göstergelerinin tanımlanmasında yine katılımcılık esas alınmalıdır.
Kurgulanacak yapıda eylemlerin farklı uzmanlık alanları gerektirmesi nedeniyle her uzmanın
kendi uzmanlık alanındaki proje ve eylemlerle ilgili performans göstergelerini teklif etmesine
imkân tanıması gerekmektedir. Benzer uzmanların bir araya gelerek benzer proje ve eylemlerin
performansları ile ilgili ortak ve gerekçeli kararlar alabilmesi ve bunların kayıt altında tutulması
performans göstergelerinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.
Performans göstergelerinin tanımlanmasında aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi
önemlidir:
1-

Performans Gösterge No: Burada performans göstergelerini birbirinden ayıran ve
veri tabanında sorgulamayı kolaylaştıran benzersiz bir numara kullanılmalıdır.

2-

İlişkili Eylem: İlgili performans göstergesinin hangi eylem veya eylemler için
kullanılabileceğine dair ilişkilendirme yapılmalıdır.

3-

İzlenecek Büyüklük Türü: Uzunluk, alan, hacim, sayı, par birimi vb. gibi birim
türlerini içermeli ve seçenekler gerektiğinde çoğaltılabilmelidir.

4-

İzlenecek Büyüklük Birimi: Seçilen büyüklüğün uzunluk olması halinde (metre,
kilometre, vb.) alan olması halinde (metrekare, hektar vb. ) birimleri belirlenmelidir.
Yalnızca aynı büyüklük ve birimlerin karşılaştırılması doğru sonuçları vereceğinden
bu konuda veri girişi sınırlandırması ve otomatik kontrolü yazılım tarafından
sağlanmalıdır.

5-

Performans izlemesi bilgi kaynağı: Bilginin nereden temin edileceği ile ilgili notlar
eklenecektir.

6-

Proje öncesi değer: Proje öncesindeki değer yazılmalıdır.

7-

Hedeflenen Değer: Proje sonrasında ulaşılması istenen değer yazılmalıdır.

8-

İzleme Dönemi Sonunda Ulaşılan Değer: İzleme dönemi sonrasında ulaşılan değer
yazılmalıdır.

9-

Gerçekleşme Yüzdesi: Hedeflenen değerin % kaçının izleme dönemi sonunda
gerçekleştiğini gösteren yazılım tarafından hesaplanan bir değerdir.

Performans göstergelerinin her proje ve eylem için ayrı ayrı kendi uzmanları tarafından
tanımlanması başarı şansını artırmaktadır.

7. SONUÇ ve ÖNERİLER
Eylem planlarının yalnızca uygulama aşamasında değil aynı zamanda planlama
aşamasında da kullanılacak bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulması gerekmektedir.
Bu sistem katılımcılık ve kullanıcı yetkilendirme esasına göre kendi kendini geliştirebilen
sürdürülebilir bir sistem olmalıdır. Sistemin başarısı için eğitim faaliyetleri büyük önem
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taşımaktadır. Eğitimin yanında gerektiğinde idari emirler ve yasal düzenlemelerle
desteklenmesi sistemin başarı şansını artıracaktır.
Model önerisi sunulan izleme değerlendirme sisteminin getireceği en önemli fayda
bilgiye erişim hızını, bilgi sürekliliğini ve güncelliğini artırmasıdır. Bunun yanında güvenlik ve
yetki dağılımı noktasında önemli güvenlik riskleri oluşabilir. Ancak bu riskler önlenebilir nitelikte
olup, sistemin sürekli kendini yenileyerek geliştirilmesi olanakları sayesinde kullanıcıların
sistemin işleyişine katkıları sağlanarak ve bu katkıların zamana bağlı olarak kayıtlarının
tutulması kurumların elde ettiği bilgi ve tecrübenin sürekli gelişimini garanti edecektir. Ortaya
atılacak bir önerinin daha önceden sistem tarafından kaydedilip edilmediğinin sorgulanması
zaman kayıplarının önleyecektir.
Sisteme zamanında bilgi girilmemesinden kaynaklanabilecek sorunlarda sorumlunun
en kısa zamanda tespit edilerek gerekli önlemi alması sağlanabilecektir. Gereksiz yazışmalar
önlenerek hem kağıt hem zaman hem de işgücünden tasarruf edilecektir.
Bilginin oluştuğu yerde kaydedilmesi ve hiyerarşik yapıyla tek bir platform üzerinden
paylaşılması iletişimi geliştirecek ve hataları minimize edecektir. Sorumlu Kuruluşlara yerel
kullanıcı tanımlama yetkisi verilerek yerelde bilgi oluştuğu anda kayıt ve bilgi paylaşımı
sağlanabilmesi önerilmiştir. Böylece kurum içi bilgi tutarsızlığı sonsuza dek yok edilebilir.
Bilgi oluştuğu anda kayda geçeceğinden gereksiz yazışma ve görüşmelere gerek kalmaz.
Bilginin yerel düzeyden bakanlık düzeyine sahibi ve sorumlusu belli olacağından bilgi girişinin
izlenmesi projelerin izlenmesi kadar önemlidir. Performans Göstergeleri Tanımlanması birçok
sektör uzmanlığını ilgilendirdiğinden yazılım destekli işbirliği standartlaşmayı kolaylaştırabilir.
Sonuç olarak bilişim sistemlerinden daha fazla yararlanmak planlama sürecini kısaltacak
ve gerektiğinde plana müdahale imkânı için kullanılabilecek süreyi artırarak oluşabilecek
sorunlara daha etkin müdahale fırsatları sunmada benzersiz avantajlar sunmaktadır.
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ÖZET

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve üretim sürecinin parçalı bir hale gelmesi ülkelerin
ekonomik performansları yerine bölgelerin, yerel birimlerin performansını öne çıkarmıştır. Bu
yeni ortamda bölgelerin rekabet edebilirliğini güçlendirecek sektörler ve bu sektörlerin yer
aldığı makro ekonomik ortam önemli hale gelmiştir. Genellikle yatırım çeken sektörler/bölgeler
ülkelerinin büyüme sürecinde en önemli itici güç olmuştur. Bu düşünceden hareketle, çalışma
Konya-Karaman (TR52), Adana-Mersin (TR62) ve Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir
(TR71) bölgelerinin ekonomik büyümesini uyaracak kilit sektörleri girdi-çıktı modellerine
dayanarak belirlemeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda ülke geneli girdi-çıktı tablolarından
hareketle ve bölgesel istihdam verileri kullanılarak bölgesel girdi-çıktı tabloları türetilmiştir.
Türetilen bölgesel girdi çıktı tablolarından bölgeler için doğrudan ve toplam bağlantı
etkileri ile bağlantı endeksleri hesaplanmış ve bağlantı etkilerinin dağılımı incelenmiştir. Son
olarak, endüstriyel bağınlaşma yapısı çerçevesinde Hirschman Kategorilerine göre, bölgesel
yatırımların yönlendirileceği kilit (öncelikli) sektörler belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girdi/Çıktı Analizi, Bölgesel Rekabet Gücü, Hirschman Kategorileri ve
kilit sektörler

1.GİRİŞ

1980’li yıllardan itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler ve
izlenen liberal politikalar sonucu hem sermayenin hem de emeğin hareketliliği artmıştır. Bu
dönemden itibaren hızlanan küreselleşme olgusu ile birlikte dünya ölçeğinde rekabet artmıştır.
Ayrıca 1990’lardan itibaren dünya ekonomisinde ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Asya ülkeleri
özellikle Güney Kore ve Çin önemli gelişmeler sağlayarak bölgesel çekim merkezi haline
gelmiştir. Türkiye ise 1980’li yılların başından itibaren aşamalı olarak dışa açık bir ekonomiye
dönüşme yolunda iç rekabetin yanı sıra yoğun bir dış rekabet ile de karşı karşıya kalmıştır.
Günümüzde ülke genelindeki rekabetçiliğin ötesinde bölgelerin küresel rekabette avantaj
elde etmesi ve yatırımcılar için cazip koşullar sunması daha önemli hale gelmiş dolayısıyla
yerel dinamikler ekonomik kalkınmanın itici gücü haline gelmiştir. Bu durum bölgelerin sahip
olduğu ekonomik yapıya göre gereksinim duydukları yatırım alanlarının da farklılaşmasına
neden olmuştur. Bu yatırım alanlarının belirlenmesinde, öncelikli sektörlerin saptanması
özellikle kıt yatırım kaynaklarına sahip olan gelişmekte olan ülkeler açısından önemlidir. Girdi
çıktı tabloları aracılığı ile bölgelerde öne çıkan sektörlerin belirlenmesi, diğer tüm sektörler için
tetikleyici olabilecek sektörlerin tanımlanması ve öncelikli sektörlerin saptanması kullanılan
önemli yöntemlerden biridir.
Bu çalışmanın amacı, Konya-Karaman (TR52), Adana-Mersin (TR62) ve Kırıkkale-AksarayNiğde-Nevşehir-Kırşehir (TR71) bölgeleri için bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde
endüstriyel bağınlaşma yapısına dayalı olarak bölgelerin öne çıkan kilit sektörlerini
belirlemektir. Böylece kaynakların kullanımında öncelikli sektörleri belirlemek ve bölgelerin
rekabet gücü elde edebilecekleri sektörleri ortaya koymak mümkün olacaktır Bu doğrultuda
üretim sürecinde sektörler arası girdi alışverişine dayanan ve sektörlerde üretimin kullanımını
ve üretim için girdi kullanımını özetleyen girdi çıktı (G/Ç) tablolarından yararlanılmıştır. Ancak
G/Ç tablolarının Türkiye’de bölgesel değil de ülke bazında yayınlanması, bölgesel bazlı G/Ç
tablolarının bazı teknikler çerçevesinde türetilmesini gerekli kılmıştır. Bu çalışmada İZKA
ekibinin Türkiye için oluşturduğu 2008 G/Ç tablosu kullanılmıştır. Bölgesel tabloları türetmek
için, istihdam verileri kullanılarak hesaplanan bölgesel yerellik katsayılarından yararlanılmıştır.
Çalışmanın giriş bölümünü izleyen birinci bölümünde rekabet edebilirlik kavramı ele alınmış
ve farklı bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise kullanılan yöntem ve
verilere ilişkin bilgiler yer almaktadır. İzleyen bölümlerde ise, Konya-Karaman (TR52), Adana1
2
3
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Mersin (TR62) ve Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir (TR71) bölgeleri için doğrudan ve
toplam bağlantı etkileri ile bağlantı endeksleri hesaplanmış ve bağlantı etkilerinin dağılımı
incelenmiştir. Ayrıca, Hirschman Kategorilerine göre, yatırımların hangi sektörlere yöneltilmesi
gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma bulguların değerlendirildiği sonuç kısmı ile son
bulmaktadır.

2. BÖLGESEL REKABET GÜCÜ KAVRAMI VE ÖNEMİ

Rekabet edebilirlik, genel anlamda bir karar verme biriminin başarı ya da başarısızlığının
bir göstergesi olarak görülür. Günümüzde iktisatçılar arasında rekabet edebilirliğin genel
kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Cellini ve Soci (2002) rekabetçiliğin siyah ve beyaz
gibi kesin bir kavram olmadığını, flu olduğunu ve neye göre tanımlandığının belirtilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Rekabetçiliği, ülkenin rekabetçiliği (makro düzey), bölgelerin/
yerel sistemlerin rekabetçiliği (ara düzey) ve firmaların rekabetçiliği (mikro düzey) olmak üzere
üç farklı seviyede ele almak mümkündür. Rekabet edebilirlik kavramı firmalar için daha açık bir
tanıma sahipken, ülkeler ya da bölgeler için açık bir tanım yapmanın güçlükleri bulunmaktadır
(Aydemir, 2002:17). Krugman (1996), ulusal düzeyde rekabetçiliği tanımlamanın firma düzeyine
göre çok daha zor olduğunu belirtmektedir. Çünkü bir firma başarısızsa, piyasadaki durumunu
sürdüremiyorsa piyasadan çıkacaktır, fakat aynı durum ülke için geçerli değildir. Başka bir ifade
ile ülkeler aralarında, firmalar gibi birbirilerinin pazar payı pahasına rekabet etmezler. Ülkeler
karşılıklı olarak ticaret yaptıkları için birbirlerinin tedarikçisidirler, dolayısıyla ülkeler arasındaki
ticaret bir ülkenin kazandığı diğerinin kaybettiği sıfır toplamlı bir oyun değildir.
Günümüzde rekabetçilik bir yerin zenginliğinin başka bir deyişle sürdürülebilir ekonomik
büyümenin temel belirleyicisi haline gelmiştir. Rekabetçilik aslında kendi içinde bir amaçtan
fazlası olup, ekonomik başarıyı oluşturan faktör ve dinamiklerinden fazlasını ifade etmektedir.
Rekabetçilik iktisadi kalkınmanın üç önemli belirleyicisini kapsamaktadır.
i)Yerel firmaların ürünlerini dış piyasalarda satabilme yeteneği (ticaret)
ii) Üretilen ürünlerdeki verimlilik
iii)Yerel beşeri ve fiziksel sermaye ve doğal kaynaklarının kullanımı (işsizlik oranı)
Dolayısıyla rekabetçilik bu değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerin bir fonksiyonudur.
Eğer kavram sadece bunlardan bir tanesine indirgenirse, bir yerin refahını, zenginliğini tam
olarak temsil edememe riski ortaya çıkar (Turok, 2004). Ayrıca bir bölgede hizmet veren bir
firmanın katma değer üretkenliğindeki başarısı, sebep olduğu pozitif dışsallıklar sayesinde
sektöründeki ve /veya diğer sektörlerdeki firmaların gelişmesine yol sağlayacak ve bölgeye
yeni yatırımların çekilmesine yol açarak bölgenin rekabet edebilirliğine önemli ölçüde katkı
sağlayacaktır (Aydemir, 2002: 18).
Storper (1994) ise, bir yerin rekabet edebilirliğinin o bölgenin var olan firmaların pazar
paylarını korumasının yanında yeni firmaları çekebilmesini ve ayrıca o bölgede yaşayanların
yaşam standartlarını koruması veya yükseltebilme yeteneği olarak tanımlamaktadır.
Martin (2005), bölgesel rekabetçiliği firmalar arasındaki girdi-çıktı ilişkileri bağlamında
değerlendirmekte ve rekabetçiliğin bir bölgedeki firmaların çıktılarının başka firmalar
tarafından girdi olarak kullanıldığı ve bunun daha sonraki üretimi etkilediği, kendi kendini
besleyen bir süreç olduğunu ifade etmektedir.
Porter (1990:19), rekabetçi üstünlüklerin bölgesel başka bir deyişle yerel düzeyde ortaya
çıktığını ve sürdürüldüğünü belirtmektedir. Bu süreçte ulusal ekonomik yapıdaki değerler,
kültür, kurumlardaki ve gelişme aşamalarındaki farklılıklar büyük ölçüde rekabetçi üstünlüklere
katkıda bulunmaktadır. Aslında küreselleşme ulusun önemini azaltmamış aksine arttırmıştır.
Çünkü bu süreçte nitelikli işgücü ve teknolojinin belirlediği rekabetçi üstünlüklerin ortaya
çıktığı ülke içindeki ortam daha da önemli hale gelmiştir. Porter (1990), Rekabet Elması
modelinde bir ulusun rekabet avantajının dört temel faktöre dayandığını ileri sürmektedir.
Bunlar; faktör koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici endüstrilerin varlığı ve firma
stratejisi ile rekabet yapısından oluşmaktadır. Alıcılar, satıcılar ve diğer kurumlar arasındaki sıkı
bağlantılar hem verimlilik hem de yenilik ve gelişim açısından önemlidir.
OECD (1996) ise rekabetçilik firmaların, endüstrilerin, bölgelerin, ulusların ya da uluslar
üstü bölgelerin, uluslararası rekabet ortamında göreli olarak yüksek gelir ve istihdam
yaratmaları ve bunu sürdürebilmelerine dayandığını vurgulamaktadır.
Uluslararası gelişmeler, ulusal ekonomiler üzerinde giderek artan oranda etkilerini
göstermekte, bölgelerin rekabete daha açık hale gelmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede
bölgelerin rekabet ettikleri üç temel alan:
Yatırım: bölgelerin yabancı, özel ve kamu sermayesi çekme kapasitesi
İşgücü ve girişimci: nitelikli ve yaratıcı işgücü ve girişimcileri çekerek yerel işgücü
piyasasında yenilikçi bir ortam oluşturmaları
Teknoloji: bölgenin bilgi ve yeniliklerle ilgili faaliyetleri çekme kapasitesi olarak ortaya
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konmuştur (Kara, 2008:12).
Dolayısıyla rekabetçilik kavramı o bölgede yaşayan insanların daha yüksek yaşam
standartlarına sahip olduğu ve bölgedeki firmalar arasındaki bağlantılar sayesinde ortaya çıkan
sinerji sonucu herkesin kazandığı bir durumu anlatmaktadır. Bu çalışmada incelenen üç (TR52,
TR62 ve TR 71) bölgenin Bölgesel Kalkınma Planlarında yer alan, imalat sanayinde rekabet
gücünün arttırılması, AR-GE ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ve girişimcilik ortamının
iyileştirilmesi, orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat paylarının artırılması ortak
amaçları bu çerçeve içinde değerlendirilebilir.
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3. YÖNTEM VE KULLANILAN VERİLER

Bir ekonominin sektörleri arasında mal ve hizmet alışverişinden kaynaklanan karşılıklı
bağımlılık söz konusudur. Bu sektörler arası karşılıklı bağımlılık endüstriyel bağınlaşma yapısı
olarak adlandırılmaktadır. Endüstriyel bağınlaşma yapısının iki önemli yönü bulunmaktadır.
Bunlardan ilki sektörlerin ekonomi üzerindeki geriye bağlantı (besleme) etkilerini, ikincisi ise
ileriye doğru bağlantı etkilerini yansıtır (Aydoğuş, 2010:125). Dengesiz kalkınma modellerine
önemli katkıları olan öncü iktisatçılardan Albert O. Hirschman, sektörlerin diğer sektörleri
“besleme” ve “uyarma” güçlerini yansıtan ileri ve geri bağlantı etkilerinin, yatırım kararlarının
alınmasında mutlaka dikkate alınması gerektiğini öne sürmüştür (Aydoğuş, 2010:132). Ayrıca
iktisadi kalkınmayı kısıtlayan en önemli faktörlerden birisi de karar alma yeteneği ve özellikle
de yatırım kararları alma yeteneğidir; dolayısıyla kalkınma stratejisinin yerindeliği, büyük
ölçüde, yatırım kararlarını uyarma derecesine bağlı olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde, diğer
sektörlerden önemli miktarlarda ara girdi kullanan, yani geri bağlantı etkileri yüksek olan
sektörler ile nihai kullanımdan çok ara kullanıma yönelik üretim yapan, yani ileri bağlantı etkisi
yüksek olan sektörler dengesiz kalkınma stratejisinde kilit sektör rolünü oynarlar (Aydoğuş,
2010:133).
Girdi-çıktı tabloları aracılığı ile endüstriyel bağınlaşma yapısını ortaya koymak ve
değerlendirmek mümkündür. Türkiye’de bölgesel düzeyde girdi çıktı tabloları bulunmamakta
ve en son yayınlanan ülke geneli girdi-çıktı tablosu 2002 yılına aittir. İzmir Kalkınma Ajansı
2002 yılına ait ulusal girdi çıktı tablosunu 2008 yılına güncellemiş ve bu ulusal (2008) tablo
karma yöntemle4 İzmir bölgesi için bir girdi çıktı tablosu türetilmiştir. Bu çalışma da ise, diğer
çalışmalardan farklı olarak, İZKA tarafından türetilen 2008 yılına ait Türkiye ulusal girdi çıktı
tablosu kullanılarak Konya-Karaman (TR52), Adana-Mersin (TR62) ve Kırıkkale-Aksaray-NiğdeNevşehir-Kırşehir (TR71) için bölgesel düzeyde girdi-çıktı tabloları oluşturulmuş ve endüstriyel
bağınlaşma yapısı incelenmeye çalışılmıştır. Bölgesel tabloların oluşturulmasında LQ sektörel
uzmanlaşma (yerellik) katsayılarından yararlanılmıştır. LQ oranlarının hesaplanmasında
kullanılan bölgesel istihdam verileri ve iş yeri sayıları T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunun İstatistik
Yıllıklarından derlenmiştir.
Bir bölgede öne çıkan anahtar konumunda olan sektörlerin belirlenmesinde değişik
ölçütlere başvurulabilmektedir. Bunlar arasında, bölgeye ilişkin anket, görüşme, odak grup
çalışmaları gibi teknikler ile uzman görüşlerinden yararlanmak, bölgesel sektör yoğunlaşmaları
oranlarının analizi, girdi çıktı modelleri ile network analizleri sıralanabilir. En kolay uygulanabilir
yöntem sektör yoğunlaşma oranlarının hesaplanmasıdır. Bu oranlar belli bir endüstrinin
yerelleşme derecesi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır (Tuncer, 2011:18)5. Geri ve ileri
bağlantı etkileri sadece sektörler arası doğrudan ara-girdi alışverişini dikkate alan doğrudan
ve sektörler arası dolaylı girdi alışverişlerini de dikkate alan toplam (doğrudan+dolaylı) olmak
üzere iki şekilde ölçülebilmektedir.
3.1. Doğrudan ve Toplam İleri ve Geri Bağlantı Katsayıları
Bir sektörün çıktısının ekonominin diğer sektörleri açısından ne ölçüde önemli
olduğunun göstergesidir. Bir sektörün çıktısının doğrudan ara mal olarak kullanılan kısmının
sektörün toplam çıktısına oranı ileri bağlantı etkisini verirken, bir sektörün kendisinden ve
diğer sektörlerden aldığı ara girdilerin toplamının sektörün çıktısına oranı ise sektörün geri
bağlantı etkisini verir.

4
Bölgesel girdi/çıktı tablolarının oluşturulmasında üç yöntem kullanılabilmektedir; Birincisi, anketlerle
veri toplanarak bölgesel G/Ç tablosu hazırlamasıdır, bu oldukça maliyetli bir yöntemdir. İkincisi, belirli
varsayımlar çerçevesinde ve elde bulunan ulusal tablodan, bölgeye ilişkin istihdam, katma değer, firma
sayıları gibi verilerden yararlanarak bölgesel tablonun elde edilmesidir. Üçüncüsü ise, her iki yöntemin
bileşiminden oluşan karma yöntemdir.
5
LQist/işy hesaplamaları ve yorumu hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Nakamura, R.ve Paul, C. J. M.,
(2009).
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Endüstriler arası toplam bağlantı etkileri, hem doğrudan hem de dolaylı girdi alışverişini
dikkate aldıklarından, daha sağlıklı bir gösterge oluşturur (Aydoğuş, 2010,127).
Leontief ters matrisi üzerindeki bir j sektörünün sütun elemanlarının toplamı,

bu sektörün doğrudan ve dolaylı bağlantı katsayılarını içeren toplam geri bağlantı
etkilerini verecektir.
3.2. Geri ve İleri Bağlantı Endeksleri ve Bağlantı Etkilerinin Dağılımı
Sektörler arası bağlantı etkilerinin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla, sektörel
ileri ve geri bağlantı etkileri belirli bir baz değere göre endekslenmeye tabi tutulurlar. Endeks
baz değeri olarak ekonomi içinde önemli bir yer tutan sektörlerin bağlantı etkilerinin değeri
alınabileceği gibi, birden fazla sektörün bağlantı etkilerinin ortalaması da alınabilir. Genellikle
kullanılan yöntem, bağlantı etkilerinin sektörel ortalamasıdır. Toplam ileri (geri) bağlantı
etkisi ortalamadan büyük olan sektörlerin toplam ileri (geri) bağlantı endeksi de 1’den büyük
olacaktır. (Aydoğuş, 2010:128).

Bir sektörün ileri (geri) bağlantı endeksi yüksek olsa bile bu sektörün ekonomi için ne kadar
önemli olduğu konusunda çıkarsamada bulunmak mümkün olmayabilir. Bir sektörün çıktısının
kaç sektör tarafından kullanıldığı da önemlidir. Başka bir deyişle, bir sektör çıktısının diğer
sektörler tarafından girdi olarak kullanımının yaygınlığı da önemlidir. Yani, bağlantı etkilerinin
gücü kadar, sektörün etkisini ve kaç sektöre ne ölçüde yayıldığının anlaşılması önemlidir. Bunun
için aşağıdaki toplam ileri (TİDÖ) ve geri (TGDÖ) bağlantı etkilerinin dağılımına bakılmaktadır.

3.3. Yatırım Öncelikleri ve Kilit Sektör
Kalkınma iktisatçılarından Albert O. Hirschman, sektörlerin diğer sektörleri “besleme” ve
“uyarma” etkilerinden yola çıkarak ekonominin sektörlerinin dört kategoride toplanabileceğini
ileri sürmüştür:
Kategori 1: Yüksek geri ve ileri bağlantıları olan sektörler
Kategori 2: Yüksek geri ve düşük ileri bağlantıları olan sektörler
Kategori 3: Düşük geri ve yüksek ileri bağlantıları olan sektörler
Kategori 4: Düşük geri ve düşük ileri bağlantıları olan sektörler
Bu kategorilere göre, yatırımlar öncelikle hem geri ve hem de ileri bağlantı etkileri yüksek
olan sektörler üzerine yoğunlaşmalıdır. Eğer ekonomide hala atıl kaynak mevcutsa, yatırımlar
sırasıyla kategori 2, kategori 3 ve kategori 4’teki sektörlere yöneltilebilir. Kategori 1’deki
sektörler ekonomik faaliyetleri besleme ve uyarma etkilerinin güçlü olması nedeniyle kilit
sektörler olarak anılmaktadır.

4. ANALİZ SONUÇLARI VE BULGULAR
4.1. TR52 Konya Karaman Bölgesi

Tablo 1’ de toplam ileri bağlantı etkilerine göre TR 52 bölgesinde tüm sektörlerde 1 birim
nihai talep artışı olması durumunda toptan ve perakende ticaret sektöründe 6,29 birim, diğer
hizmetler sektöründe 5,06 birim, ana metal sanayi sektöründe 4,83 birim, kara, su, hava ve boru
hattı taşımacılığı ve iletişim sektöründe 4,65 birim, ve elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve
dağıtımı sektöründe 3,64 birim bir toplam üretim artışı yaşanacağı tahmin edilmiştir.
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Toplam ileri ve geri bağlantı için hesaplanan sayıları yorumlarken unutulmaması
gereken bu sektörlerin önemli olduğu sonucuna varmadan önce dağılımlarına da bakılması
gerekliliğidir. Bir sektörün ileri (geri) bağlantı etkisi tüm sektörlere eşit dağılmış olsaydı o
sektörün ileri (geri) dağılım ölçüsünün değeri sıfır olacaktı. O halde dağılım ölçüsü ne denli
küçük ise sektörler o denli ölçülü dağılmıştır.
Tablo 1: TR 52 Bölgesinde TİB Etkisi En Büyük Olan İlk 5 Sektör
KOD

Sektör/CPA 2002

DİBi

TİBi

TİBend.

TİDÖi

LQistihdam

LQişyeri

Kat.

LQist/işy

30

Toptan ve Perakende Ticaret

3,19

6,29

3,20

0,92

0,91

0,96

III

0,95

36

Diğer Hizmetler

1,95

5,06

2,57

1,23

0,82

0,76

III

1,08

16

Ana metal sanayi

1,97

4,83

2,46

1,99

0,96

1,25

I

0,76

32

Kara, Su, Hava ve Boru Hattı
Taşımacılığı ve İletişim

1,78

4,65

2,37

1,35

0,96

1,19

III

0,78

27

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su
üretimi ve dağıtımı

1,00

3,64

1,85

2,90

1,44

1,56

I

0,92

İlk 4 sektörün hem ileri dağılım ölçüsü en küçük olan sektörler olduğu hem de ileri
dağılım etkisinin en yüksek olduğu göz önünde bulundurulursa bu sektörlerin bölge için
önemi yadsınamaz. Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektörünün dağılımı
da tablodaki sektörlere göre yüksek olsa da diğer sektörlerle karşılaştırıldığında görece küçük
değere sahip olup dengeli dağılan sektörler arasındadır. Dolayısıyla bölgede ileri bağlantı etkisi
yüksek sektörlerin toplam ileri bağlantı etkilerinin gücü kadar, etkinin yayıldığı sektör açısından
da dengeli bir yayılma sergilediği gözlenmektedir.
Tablo 2: TR52 Bölgesinde TGB Etkisi En Büyük Olan İlk 5 Sektör
KOD

CPA 2002

DGBj

TGBj

TGBend

TGDÖj

LQistihdam

LQişyeri

Kat.

LQist/işy

27

Elektrik, gaz, buhar
ve sıcak su üretimi ve
dağıtımı

0,79

2,81

1,43

3,90

1,44

1,56

I

0,92

16

Ana metal sanayi

0,70

2,62

1,34

3,43

0,96

1,25

I

0,76

26

Yeniden değerlendirme

0,76

2,60

1,33

2,86

1,43

1,76

I

0,81

23

Motorlu kara taşıtı,
römork ve yarı-römork
imalatı

0,74

2,55

1,30

2,77

2,17

4,73

II

0,46

25

Mobilya imalatı; b.y.s.
diğ. imalat

0,66

2,38

1,21

2,67

0,64

0,57

II

1,13

Tablo 2’de görüldüğü üzere; elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründeki
nihai talepte 1 birimlik artış olması, bölge ekonomisinde 2,81 birimlik toplam üretim artışına
neden olmaktadır. Benzer şekilde ana metal Sanayi sektöründeki nihai talepte 1 birimlik artış
olması, bölge ekonomisinde 2,62 birimlik toplam üretim artışına neden olmaktadır. Benzer
yorumlar Tablo 2’deki yeniden değerlendirme, motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork
imalatı, mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat sektörleri için de yapılabilir.
Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat sanayi, Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork
imalatı sektörlerinin geri bağlantı etkisi yüksek sektörlere göre daha dengeli dağılmıştır. B.y.s.
makine ve teçhizat imalatı, Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayi, Oteller ve lokantalar
sektörlerinin ise geri bağlantı etkisi yüksek sektörlere göre daha dengeli dağıldığı dikkat
çekmektedir. Dengeli dağılan sektörler incelendiğinde bunların Hirschman Kategori II’ de yer
aldıkları görülmektedir.6
Tablo 3’e göre hem ileri hem de geri bağlantı endeksleri bağlamında ön planda olan ve
dolayısıyla Kategori I’ de yer alan sektörler sıralanmıştır. Bunlar sırasıyla yeniden değerlendirme,
ana metal sanayi, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektörleridir.Yapılan
hesaplamalar çerçevesinde, bu sektörlerin TR 52 Bölgesi için “besleme” ve “uyarma” gücü
yüksek olan yatırım önceliğine sahip olması gereken kilit sektörler olduğu öne sürülebilir.
6
Tüm sektörlere ilişkin ayrıntılı tablolar sayfa sınırlaması nedeniyle verilmemiştir. Bununla birlikte,
bulgulara ilişkin ayrıntılı tablolar yazarlardan talep edilebilir.
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Bu sektörler bölge ekonomisinde bir genişleme olması durumunda göreceli olarak yüksek
üretim artışları yaratırken aynı zamanda kendilerine yönelik nihai talep artışlarında da diğer
sektörlerden daha yüksek üretim artışı göstermektedirler.
Tablo 3: TR 52 Bölgesinde Hirschman Kategori I
KOD

CPA 2002

TİBi

TGBj

TİBend.

TGBend

LQistihdam

LQişyeri

Kat.

LQist/işy

26

Yeniden değerlendirme

2,18

2,60

1,11

1,33

1,43

1,76

I

0,81

16

Ana metal sanayi

4,83

2,62

2,46

1,34

0,96

1,25

I

0,76

27

Elektrik, gaz, buhar
ve sıcak su üretimi ve
dağıtımı

3,64

2,81

1,85

1,43

1,44

1,56

I

0,92

LQistihdam değeri 1’den büyük olan sektörün bölgede yoğunlaşmış olduğu ve bu sektörde
yerelde tüketilenden fazla üretim yapıldığı ve bölge dışına da ürünün ihraç konusu olduğu
söylenebilir. Kategori I’ de yer alan Ana Metal sanayi sektörü dışındaki istihdama dayalı
hesaplanan LQ katsayılarının 1’den büyük olduğu ve bölgede bu sektörlerin yoğun olduğu
sonucuna varmak mümkündür.
4.2. TR62 Adana Mersin Bölgesi Analiz Sonuçları
TR62 Adana, Mersin Bölgesinde her bir sektörün nihai talebi bir birim arttığında, toptan
ve perakende ticaret sektörü üretiminde 6,97 birim, diğer hizmetler sektörü üretiminde
6,21 birim, kara, su, hava ve boru hattı taşımacılığı ve iletişim sektörü üretiminde 4,95 birim,
ana metal sanayi sektörü üretiminde 4,51 birim ve kimyasal madde ürünleri imalatı sektörü
üretiminde ise 3,35 birim artış yaşanması beklenmektedir.
Tablo 4: TR 62 Bölgesinde TİB Etkisi En Büyük Olan İlk 5 Sektör
KOD

CPA 2002

DİBi

TİBi

TİBend.

TİDÖi

LQistihdam

LQişyeri

Kat.

LQist/işy

30

Toptan ve Perakende Ticaret

3,51

6,97

3,41

0,83

1,07

1,05

III

1,01

36

Diğer Hizmetler

2,30

6,21

3,04

1,02

0,96

1,09

III

0,87

32

Kara, Su, Hava ve Boru Hattı
Taşımacılığı ve İletişim

1,84

4,95

2,42

1,27

1,38

1,13

III

1,21

16

Ana metal sanayi

1,91

4,51

2,21

2,07

0,93

1,15

I

0,80

13

Kimyasal madde ve ürünlerin
imalatı

1,29

3,35

1,64

2,18

1,04

1,17

I

2,18

Tablo 4’te yer alan ilk 4 sektörün ileri dağılım ölçüsü en küçük olan sektörler olduğu göz
önünde bulundurulursa bu sektörlerin bölge için önemi yadsınamaz.
Tablo 5: TR 62 Bölgesinde TGB Etkisi En Büyük Olan İlk 5 Sektör
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KOD

CPA 2002

DGBj

TGBj

TGBend

TGDÖj

LQistihdam

LQişyeri

Kat.

LQist/işy

26

Yeniden değerlendirme

0,77

2,66

1,30

2,80

1,72

1,96

I

0,87

16

Ana metal sanayi

0,70

2,61

1,28

3,39

0,93

1,15

I

0,80

25

Mobilya ımalatı; b.y.s.
diğer imalat

0,67

2,42

1,18

2,61

0,53

1,01

II

0,52

17

Makine ve teçhizatı hariç;
metal eşya sanayi

0,63

2,38

1,17

2,74

0,56

0,77

II

0,72

10

Kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı

0,68

2,37

1,16

2,76

1,21

1,06

II

1,13

Tablo 5’te toplam geri bağlantı etkilerine göre yeniden değerleme sektöründeki nihai
talepte 1 birimlik artış olması, bölge ekonomisinde 2,66 birimlik toplam üretim artışına neden
olmaktadır. Benzer şekilde Ana Metal Sanayi sektöründeki nihai talepte 1 birimlik artış olması,
bölge ekonomisinde 2,61 birimlik toplam üretim artışına neden olmaktadır. Benzer yorumlar
Tablo 5’te yer alan diğer sektörler için de yapılabilir.
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Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat sanayi ve kağıt ve kağıt ürünleri sanayi geri bağlantı
etkisi yüksek diğer sektörlere göre daha dengeli dağılmıştır. Dengeli dağılan sektörler
incelendiğinde bunların Hirschman Kategori II’de yer aldığı görülmektedir.
Tablo 6: TR 62 Bölgesinde Hirschman Kategori I
KOD

CPA 2002

TİBi

TGBj

TİBend.

TGBend

LQistihdam

LQişyeri

Kat.

LQist/işy

12

Kok Kömürü ve Rafine
Edilmiş Petrol Ürünleri

2,12

2,17

1,04

1,06

3,76

1,71

I

2,18

13

Kimyasal Madde ve
Ürünlerin İmalatı

3,35

2,13

1,64

1,04

1,04

0,88

I

1,17

16

Ana metal Sasanayi

4,51

2,61

2,21

1,28

0,93

1,15

I

26

Yeniden Değerlendirme

2,14

2,66

1,05

1,30

1,72

1,96

I

27

Elektrik, Gaz, Buhar
ve Sıcak Su Üretimi ve
Dağıtımı

2,86

2,32

1,40

1,13

0,81

0,23

I

0,80
0,87

3,44

Tablo 6’da Kategori I’de yer alan sektörler sıralanmıştır. Yapılan hesaplamalar çerçevesinde,
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri; kimyasal madde ve ürünlerin imalatı; ana
metal sanayi; yeniden değerlendirme; elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
sektörlerinin TR62 Bölgesi için “besleme” ve “uyarma” gücü yüksek olan yatırım önceliğine
sahip olması gereken kilit sektörler olduğu öne sürülebilir. Bu sektörler bölge ekonomisinde bir
genişleme olması durumunda göreceli olarak yüksek üretim artışları yaratırken aynı zamanda
kendilerine yönelik nihai talep artışlarında da diğer sektörlerden daha yüksek üretim artışı
göstermektedirler.
Bir sektörün yerellik katsayısının 1’den büyük olması sektörün rekabetçi veya büyüyen
sektör olduğunu garanti etmez. Bu bağlamda LQist/işy katsayısı daha uygun bir gösterge kabul
edilebilir. Tablo 6’da dikkat çeken bir diğer husus elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve
dağıtımı sektörü başta olmak üzere sırasıyla kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri
sektörü, kimyasal madde ve ürünlerin imalatı sektörü yüksek LQist/işy değerine sahiptir. Bu
sektörlerde istihdam verileri ile hesaplanan yerellik katsayısı, işyeri sayısı ile hesaplanan yerellik
katsayısından büyük olup büyük firma hâkimiyetine dayalı tekelci/oligopolcü bir yapıdan söz
edilebilir.
4.3. TR 71 Bölgesi Analiz Sonuçları
Tablo 7: TR 71 Bölgesinde TİB Etkisi En Büyük Olan İlk 5 Sektör
KOD

CPA 2002

DİBi

TİBi

TİBend.

TİDÖi

LQistihdam

LQişyeri

Kat.

LQist/işy

30

Toptan ve Perakende Ticaret

2,92

5,74

2,97

1,00

0,83

0,84

III

0,99

16

Ana metal sanayi

2,06

4,96

2,57

2,00

1,08

1,33

I

0,81

36

Diğer Hizmetler

1,95

4,90

2,54

1,27

0,82

0,88

III

0,92

32

Kara, Su, Hava ve Boru Hattı
Taşımacılığı ve İletişim

1,77

4,55

2,36

1,38

0,96

1,36

III

0,71

3

Madencilik, Petrol ve Doğalgaz

1,23

3,92

2,03

1,85

1,20

2,17

III

0,55

Tablo 7’de toplam ileri bağlantı etkilerine göre tüm sektörlerde 1 birimlik nihai talep
artışı olması durumunda toptan ve perakende ticaret sektöründe 5,74 birim, ana metal
sanayi sektöründe 4,96 birim, diğer hizmetler sektöründe 4,90 birim, kara, su, hava ve boru
hattı taşımacılığı ve iletişim sektöründe 4,55 birim, ve madencilik, petrol ve doğalgaz çıkarımı
sektöründe 3,92 birim bir toplam üretim artışı yaşanacaktır. Bu sektörlerin tamamının ileri
dağılım ölçüsü küçük olan sektörlerdir. Dolayısıyla bu sektörlerin dengeli dağıldığı ve bölge
için oldukça önemli olduğu sonucu çıkarılabilir.
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Tablo 8’de, toplam geri bağlantı etkisi en yüksek olan sektörler yer almaktadır. Tabloya
göre elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründeki nihai talepte 1 birimlik
artış olması, bölge ekonomisinde 2,78 birimlik toplam üretim artışına neden olmaktadır. Benzer
şekilde ana metal sanayi sektöründeki nihai talepte 1 birimlik artış olması, bölge ekonomisinde
2,64 birimlik toplam üretim artışına neden olmaktadır. Benzer yorumlar tablo 8’de yer alan
diğer sektörler için de yapılabilir.
Tablo 8: TR 71 Bölgesinde TGB Etkisi En Büyük Olan İlk 5 Sektör
KOD

CPA 2002

DGBj

TGBj

TGBend

TGDÖj

LQistihdam

LQişyeri

Kat.

LQist/işy

27

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su
üretimi ve dağıtımı

0,78

2,78

1,44

3,95

2,09

1,81

I

1,15

16

Ana metal sanayi

0,71

2,64

1,37

3,48

1,08

1,33

I

0,81

26

Yeniden değerlendirme

0,68

2,43

1,26

3,05

2,06

3,51

I

0,59

17

Makine ve teçhizatı hariç; metal
eşya sanayi

0,62

2,40

1,24

2,81

0,90

0,63

II

1,44

25

Mobilya ımalatı; b.y.s. diğer imalat

0,65

2,38

1,23

2,69

0,60

0,75

II

0,80

Ayrıca, mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat sanayi, makine ve teçhizatı hariç; metal eşya
sanayi sektörlerinin hem geri bağlantı etkisi yüksek sektörler arasında yer aldığı hem de geri
bağlantı dağılımının dengeli olduğu görülmektedir. Dengeli dağılan bu sektörler Hirschman
Kategori II’ de yer almaktadır.

Tablo 9: TR 71 Bölgesinde Hirschman Kategori I
KOD

CPA 2002

TİBi

TGBj

TİBend.

TGBend

LQistihdam

LQişyeri

Kat.

LQist/işy

27

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı

3,60

2,78

1,86

1,44

2,08

1,81

I

1,15

16

Ana metal sanayi

4,96

2,64

2,57

1,37

1,08

1,33

I

0,81

26

Yeniden değerlendirme

0,41

2,43

1,11

1,26

2,06

3,51

I

0,59

12

Kok kömürü, rafine edilmiş
petrol ürünleri imalatı

2,08

2,36

1,08

1,22

9,55

3,03

I

3,15

Tablo 9’a göre hem ileri hem de geri bağlantı endeksleri bağlamında ön planda olan
sektörler sıralanmıştır. Yapılan hesaplamalar çerçevesinde, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su
üretimi ve dağıtımı, ana metal sanayi, yeniden değerlendirme, kok kömürü, rafine edilmiş
petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı sektörlerinin TR 71 Bölgesi için “besleme” ve “uyarma”
gücü yüksek olan yatırım önceliğine sahip kilit sektörler olduğu öne sürülebilir. Bu sektörler
bölge ekonomisinde bir genişleme olması durumunda göreceli olarak yüksek üretim artışları
yaratırken aynı zamanda kendilerine yönelik nihai talep artışlarında da diğer sektörlerden daha
yüksek üretim artışı göstermektedirler. Kategori I’ de yer alan sektörlerin LQistihdam katsayılarının
1’den büyük olduğu ve bölgede bu sektörlerin yoğun olduğu görülmektedir.
Tablo 9’da dikkat çeken bir diğer unsur kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve
nükleer yakıt imalatı sektörünün tablodaki diğer sektörler içinde en yüksek LQist/işy değerine
sahip olmasıdır. Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektörü de yüksek LQist/
değerine sahiptir. Bu durumda bu sektörlerde büyük firma hâkimiyetine dayalı tekelci/
işy
oligopolcü bir yapıdan söz edilebilir.

5. SONUÇ

Gelişmekte olan ülkelerin, dünyadaki rekabet yarışından kopmaması için ekonomideki
kilit sektörlerin belirlenmesi ve yatırımların bu alanlara kaydırılması hayati önem taşımaktadır.
Bu düşünceden hareketle Türkiye için kilit sektörleri belirlenmesine yönelik değişik çalışmalar
yapılmıştır. Yılancı (2004) sonuçlarına göre Türkiye’de kilit sektörler tarım, ticaret, ulaşım ve
haberleşme ile kişisel hizmet sektörlerdir. Altan ve diğerleri (2015)’in elde ettiği sonuçlara
göre ise gıda ürünleri ve içecek imalatı, tekstil ürünleri imalatı ve ayrıca ana metal sanayi kilit
sektörler arasında yer almaktadır. Kelek ve Gökalp (2012) ise demir-çelik sektörü ve ana metal
sanayinin Türkiye’nin kilit sektörleri olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmada ise literatürdeki
diğer çalışmalardan farklı olarak bölgesel bazda üç bölge için kilit sektörler araştırılmıştır.
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Kilit sektörler, bölge ekonomisinin genişlemesi durumunda göreceli olarak yüksek
üretim artışları yaratırken; aynı zamanda kendilerine yönelik nihai talep artışlarında da diğer
sektörlerden daha yüksek üretim artışları sergileyebilmektedir. Bu bağlamda endüstriyel
bağınlaşma analiziyle hem ileri hem de geri bağlantıları güçlü olan Hirschman Kategori I’ e
dâhil kilit sektörler bu üç bölge için saptanmıştır.
KOP Eylem Planı (2014-2018)’e göre “Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru”
oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca sanayide orta-yüksek
teknolojiye geçişi sağlamaya ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimdeki payını arttırmaya
yönelik programlar uygulanıp; Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayan bölgenin
Marmara Bölgesi’ni rahatlatacak yeni bir merkez olması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu
çalışmada yer alan TR 52, TR 62 ve TR 71 bölgelerinin “besleme” ve “uyarma” gücü yüksek
olan, yatırım önceliğine sahip olması gereken kilit sektörlerinin saptanması bölgelerin kıt
kaynaklarının etkin kullanımı ve hangi sektörlere öncelik verilmesi gerektiğinin belirlenmesi
açısından önemlidir.
Yapılan analizler sonucunda her üç bölgede de benzer sektörlerin öne çıktığı görülmektedir.
Dolayısıyla bu sektörlerdeki yenilikçi üretim, hizmet kalitesi ve verimliğin arttırılması her üç
bölgenin rekabetçiliği açısından oldukça önemlidir. Ayrıca yeniden değerlendirme sektörünün
öne çıkması, geri dönüşüm bilincinin her üç bölgede de önemsendiğinin bir göstergesi olarak
kabul edilebilir. Bölgelerde öne çıkan imalat sanayi alt sektörleri ise çoğunlukla düşük ve orta
teknolojiye sahip sektörlerdir.
Toplam ileri ve geri bağlantı etkisi yüksek olan sektörlere baktığımızda TR 52 bölgesinde
yeniden değerlendirme, ana metal sanayi, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
sektörleri yer almaktadır.
TR 62 bölgesinde kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı,
kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, ana metal sanayi, yeniden değerlendirme, elektrik, gaz,
buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektörleri Hirschman Kategori I’de yer almaktadır. Ayrıca
çalışmanın bulgularına paralel olarak; 2014-2023 Çukurova Bölge Planında da bölgenin enerji
kaynaklarının potansiyelinden bahsedilerek elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
sektörünün önemi üzerinde durulmuştur. Yapılması planlanan boru hatlarıyla, bölgenin
önemli enerji dağıtım üslerinden biri olmaya aday olacağı ileri sürülmüştür. Kimyasal madde
ve ürünlerin imalatı sektörünün alt kalemi olan; temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin
malzemelerin imalatı, hem ülke ekonomisinin büyüme oranının üzerinde büyümesinden
dolayı, hem de bölgedeki büyüme oranı, sektörün ulusal büyüme oranından yüksek olması
nedeniyle raporda yine üzerinde durulan bir diğer sektördür. Aynı raporda üzerinde durulan bir
diğer konu da; bölgenin sahip olduğu ulaşım ağı ve lojistik imkânlarıdır. Türkiye’deki bölgeler
içinde, geniş hinterlandı ile dış ekonomik coğrafyası arasındaki ticarî ilişkilerde taşıyıcı rolü
oynamaya en yakın bölgedir.
Benzer şekilde TR 71 bölgesinde de yeniden değerlendirme, kok kömürü, rafine edilmiş
petrol ürünleri imalatı, ana metal sanayi, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
sektörleri kategori I’de yer almaktadır.
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründe en yoğun şekilde üretim TR
71 bölgesinde yapılırken, en rekabetçi şekilde üretim yapan TR 52 bölgesi olarak bulunmuştur.
Bu sektörde TR 62 bölgesi diğer bölgelere göre büyük firma hâkimiyetine dayalı daha tekelci/
oligopolcü bir yapıda üretim yapmaktadır. Yeniden değerlendirme sektöründe diğer bölgelere
göre en rekabetçi yapıda üretim yapan TR 71 bölgesidir. İncelenen üç bölgede de ana metal
sanayinin kategori I’de yer aldığı görülmüştür. Ayrıca, TR 71 bölgesinde geri bağlantı dağılımı
hariç incelenen bölgelerde, hem ileri hem de geri bağlantı etkisi yüksek olan sektör (ana metal)
olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle bu bölgelerde yatırımların ana metal sanayi sektörüne
yönlendirilmesi durumunda doğrudan ve dolaylı olarak diğer sektörler ve ekonomik büyüme
üzerindeki etkisi daha yüksek olacaktır. Her bölgenin bu çalışmada kilit sektör olarak öne çıkan
sektörlerin ayrıntılı analizini (sektör analizleri) kendi içinde yapması izlenecek yerel politikalara
ışık tutacak ve somut öneriler geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte ayrıntılı sektör
analizlerini yapmaya olanak verecek yerel bazda daha çok verinin toplaması ve kullanıma
sunulması gerekmektedir.
Bu bağlamda bölgesel planlama ve kalkınma mantığının, geleneksel kalkınma literatürünü
geride bırakarak günümüzde öne çıktığını düşünecek olursak, bölge ve sektör bazında geniş
veri kaynaklarının oluşturulması gerekmektedir.
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BİLGİ TOPLUMU VE SANAYİ TOPLUMU İKİLİMDE TÜRKİYE
Esra SOYU1
Ferhat APAYDIN2

ÖZET

Küreselleşme son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesidir.
Küreselleşme ekonomik açıdan bir pazar haline dönüşmüş ve bu pazarda bilgiyi, teknolojiyi
ve benzeri her türlü gelişmeyi akla getirmiştir. Böylece hayatın her alanını etkilemektedir.
Günümüzün küresel dünyasında bilgi, ekonominin tüm sektörlerinde beşeri, fiziksel ve bilgi
sermayelerini birleştiren önemli bir role sahiptir. İçinde bulunduğumuz dönem “bilgi toplumu”
ve “sanayi toplumu” olarak adlandırılan bir sürece dönüşmektedir. Bu kavramlar yeni dünyada
daha sık kullanılır hale gelmektedir. Sanayi toplumları standart mal ve hizmetlerin üretimine
ve dağıtımına dayanırken; bilgi toplumları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgi sektörünün
değer kazandığı toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanda sanayi toplumun ilerisine
taşıyan önemli bir gelişmedir. Bu gelişmeler insan verimliliğinin artmasına, ekonomik refahın
oluşmasına bilim ve teknoloji de yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Türkiye henüz sanayileşmesini tamamlayamamıştır. Ayrıca bilgi toplumu olma yolunda
teknoloji üretememiş, bunun için gerekli politikaları oluşturamamış, gerekli yatırımları
yapamamış bir ülke konumundadır. Türkiye’de her iki sürecin –bilgi toplumu ve sanayi
toplumu olamama- yol açtığı sorunlar vardır. Bu çalışmada bilgi ve sanayi toplumu bağlamında
Türkiye’nin yapısı ele alınmıştır. Çalışmada ilk olarak sanayi toplumları hakkında, sonra bilgi
toplumları hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da bilgi ve sanayi toplumları ikileminde bir Türkiye
değerlendirilmesi yapılmış ve çalışma sonlandırılmıştır. Çalışmanın Türkiye’nin sanayileşmesi ve
bilgi teknolojisi anlamında nerede olduğu konusunda literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, Sanayi Toplumu, Türkiye, Sanayileşme

1.GİRİŞ

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hızlı bir şekilde artan bilim ve teknoloji
alanındaki gelişmelerin, özellikle ileri sanayileşmiş toplumları derinden etkilediği açıktır.
Gelişmiş toplumlar, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini hızla yaşarken, bu
konjonktürde Türkiye’nin konumu önem arz etmektedir. Aslında Türkiye 20. yüzyılı arzuladığı
hedeflerin gerisinde tamamlamış olsa da, 21. yüzyılda bilginin yeni boyutu içerisinde yeniden
şekillendirilip, değerlendirilmesi ve kullanılması yolunda bilim ve teknoloji imkânlarına sahiptir.
Geleneksel toplum yapısının değişmeye başlamasıyla birlikte yeni oluşumların gündeme
gelmesi, Sanayi Devrimi’yle daha keskin bir hâl almıştır. Sanayi Devrimi, Merkantilizm’le başlayan
değişim sürecine hız kazandıran adeta mihenk taşı olmuştur. Bu çerçevede ekonomik, politik,
sosyal ve kültürel alanlarda yeni yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Geleneksel toplumun bu
şekilde aşılmaya başlaması ve yeni bir toplum yapısının ortaya çıkmasıyla birlikte, yeni yapıya
yön veren temel değişkenin Sanayi Devrimi olması, yeni bir kimlik kazanan toplumun, sanayi
toplumu olarak anılmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda çoğu ülke bundan etkilenmiş, bazı
ülkeler hemen bazıları ise bir süre sonra sanayileşme trendine girmişlerdir. Türkiye ise bu sürece
Cumhuriyetle birlikte eklemlenmiş ve sanayide ciddi atılımlar başlatmıştır. Ancak bu süreç
ilerleyen dönemlerde sekteye uğramış ve sanayileşme stratejisi belli aralıklarla değişikliğe
uğramıştır.
Küreselleşme son yıllarda üzerinde durulan önemli bir fenomendir. Küreselleşmeyi
dünyanın ekonomik bir pazar haline dönüşmesi olarak tanımlamak mümkündür. Aynı
zamanda teknolojik gelişmelerin olması, kültürel ve toplumsal değişmelerin yaşanması da
küreselleşme tanımını vermektedir. Küreselleşme hayatın her alanını etkilemektedir (Yılmaz ve
Horzum, 2005).
Günümüze bakıldığı zaman hızlı bir değişimin yaşandığı açıkça ortadadır. Toplumlar
sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb. yönlerden çeşitli gelişmelere tanıklık etmektedir. Bu
değişimden en çok etkilenen alan ise şüphesiz ki eğitimdir. Eğitim insanlık tarihiyle paralel bir
geçmişe sahiptir. İnsanoğlu zorunlu ihtiyaçlarının yanında çevresini tanıma, keşfetme anlama
gibi gereksinimlerini de çözmeye çalışmaktadır. Bu yönüyle bilginin üretilmesi, geliştirilmesi,
nesilden nesile aktarılması için yoğun bir çaba göstermektedirler (Genç ve Eryaman, ty.).
Bilgi, insan ve çevresi arasında anlama, algılama ve tanımlamaya dayalı bir ilişki olarak
tanımlamak mümkündür. İnsanoğlu sürekli bilme güdüsü içinde bulunmuştur. Sanayi
1
Öğretim Görevlisi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, esrasoyu@aksaray.edu.
tr
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devrimiyle birlikte bilgi günümüzdeki en önemli ve anlamlı varlıktır. Üretim faktörleri yani
emek, sermaye, doğal kaynaklar ikinci planda düşünülürken; ilk aşamada düşünülen şey
bilgidir ve yeter ki bilgi olsun mantığıyla hareket edilmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak
bilgi satılmak üzere üretilmektedir ve böylece ekonomik rekabetin bir parçası olmaktadır (Nair,
2009). Bu bağlamda bildi dediğimiz olgu da aslında bir ticari hizmettir ve kapitalist sistemin
çıkarlarına uygun şekilde tasarlanır hale gelmiştir. Açıkça ifade edildiği üzere bilgi satılmak için
üretilmekte ve böylece aslında kapitalist sisteme hizmet ettiği sonucuna varılabilir. Ne var ki;
Türkiye bilgi toplumu olma yolunda da ciddi bir adım atabilmiş değildir. Keza sanayi toplumu
olma becerisine bakacak olursak sanayileşmesini tamamlamış bir Türkiye’den bahsetmek çok
güçtür. Kapitalist sisteme eklemlenme açısından ne yazık ki Türkiye hem sanayi toplumu hem
de bilgi toplumu aşamalarını tamamlama açısından maluldür.
Toplumların evrimi açısından bakıldığında ilkel toplumdan sürece başlayan tüm
toplumlar bir kere kapitalist sistemle er ya da geç tanışırlar. Çünkü bu konjonktür yaşanılması
gereken doğal bir süreçtir. Türkiye de Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte ulus-devlet inşa ederek
bu süreçle tanışmıştır. Ne ki; yaklaşık 100 yıl olmasına rağmen kapitalist sistemin olgunlaşması
adına bir şey söylemek çok düşük bir ihtimal görünüyor. Bunu daha net görebilmek adına
gelişmiş sanayileşmiş/kapitalistleşmiş Batı ülkelerine bakmak yeterlidir. Bu gelişmiş ülkelere
göre Türkiye sanayileşme ve bilgi tekniği bakımından o ülkelerin neresindedir? Sorusu fotoğrafı
açık bir şekilde ortaya koyar. Bu ikilemde kalan Türkiye 1980 neoliberal dönüşüme kadar çeşitli
sanayileşme stratejileri uygulamış. 1980’den sonra ise dışa açık bir sanayileşme modeline
geçmiş ama şu an görüldüğü üzere bu model de çok başarılı olamamış, ciddi bir yabancılaşma
sorunu ortaya çıkmıştır. Bilgi teknolojisine gelince Türkiye, neredeyse tamamen teknoloji ithal
eden bir ekonomi konumundadır.
Bu çalışmada, Türkiye’nin tarihi bir amacı olan sanayileşmenin unutulduğu halde bilgi
toplumu olma yolunda da hiçbir yol kat edilmediği iddia edilerek, ikilemde kalan Türkiye’nin
ekonomik-politik durumu değerlendirilecektir. Öncelikle sanayi toplumları, genel özellikleri ve
Türkiye’nin bu anlamda kısaca sanayileşme durumu; sonra, bilgi toplumu ve genel özellikleri
ile Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolundaki yeri üzerinde durulacaktır. Son olarak da sanayi
toplumu ve bilgi toplumu ikileminde Türkiye’nin çizgisi hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.
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İnsanoğlu var olduğundan beri, dünya sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişimler ilkel,
tarım, sanayi ve bilgi toplumları olarak gruplara ayrılabilir. Avcılık ve toplayıcılık ilkel toplum
süreci olmakla birlikte yerleşik hayata geçildiği zaman tarım toplumu olma özelliği kazanmıştır.
Tarım toplumunda önemli olan iki husus vardır, bunlar toprak ve emektir. İnsanlar tarım bilgisi
ile ve topraktan elde ettiği üretimle yaşamını devam ettirmiştir. Tarımda kullanılan teknikler
geliştikçe daha az emek kullanılarak daha fazla verimlilik elde edilmiştir. Bu durum hem
toplumsal hem de ekonomik yönden ciddi değişimlere sebep olmuştur.
Gelişimin üçüncü aşaması ise sanayi toplumudur. Tarımdan sanayiye geçerken bu geçiş
aşamasını hızlandıran iki ana faktör vardır. Birincisi tarımda verim artışı ikincisi ise sanayi
devrimidir (Bayraç, 2003). Sanayi devrimi küçük zanaat, tezgâh ve atölye ürünlerinin yerine
yeni teknik buluş ve makinelerde yeni enerji kaynağı buhar gücünün harekete geçirdiği buharlı
gemilerin ve makinenin insan, rüzgâr, su, hayvan enerjisinin yerini almasıdır. Bu buluşlar ve
gelişmeler neticesinde iş bölümü ve uzmanlaşma ihtiyacı duyulduğundan daha fazla işçi
istihdam edilmek istenmiştir (Çan, ty.). Makinelerin giderek artan üretimi toplumsal değişmeyi
tetiklemiş, demografik hareketlerle birlikte kentleşme sorunu ortaya çıkmış, işçi ve işveren
sınıfları oluşmuş, emek ve sermaye arasındaki ilişki 19. ve 20. yüzyılın en büyük sorunu haline
gelmiştir. Özellikle 20. Yüzyılın sonlarına doğru tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru
hızlı bir geçiş olmuştur. Bu geçiş ekonomi ile birlikte tüm sosyal kurumları da doğrudan etkisi
altına almıştır (Nair, 2009).
İşte sanayi devrimiyle birlikte var olan bu yeni toplum yapısı, geleneksel toplum olarak
adlandırdığımız, temel üretim ve tüketim kaynağı tarım olan, üretimin ilkel yöntemlerle ve
önemli ölçüde öz tüketim için yapıldığı ortamdan çok daha farklı ve çeşitli olmuştur. Geleneksel
toplum yapısının aksine, sanayi toplumunda daha çok sermaye ön plana çıkmaktadır. İş gücü
faktörü önemini bu yeni toplum olan sanayi toplumunda nispeten kaybetmiştir. Başka bir
deyişle, artık makinalar fiziki emeğin yerini ele geçirmiş durumdadır. Elbette emeğin önemi
sanayi toplumunda da devam etmekte hatta ve hatta olmazsa olmazıdır. Çünkü sermaye
emeğin verimliliğini arttıran bir faktör olmuştur. Emeğin üretimdeki yeri sermaye ile ilintili
olarak açığa çıkmaktadır. Sanayi toplumuna geçişle yaşanan başka bir değişim ise, geleneksel
toplumda doğaya uymaya çalışan toplum, sanayi toplumunda doğayı kontrol etmeye
çalışmışlardır (Yalçınkaya, 2001). Bu yeni toplumda insan artık ‘insan doğanın parçasıdır’
sloganını terk etmiş ve ‘insan doğanın hâkimidir’ diye yeni bir slogan geliştirmiştir. Böylece artık
insan doğayı kontrol etme, değiştirme, hatta kâr amacıyla onun bozulmasına-tahrip olmasına
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sebep olma gibi yeni alışkanlıklar edinmiştir. Aslına bu geçiş bilimsel anlamda kapitalist sisteme
geçişin ta kendisidir. Yani artık toplumlar feodal toplumlardan kapitalist toplumlara geçişi
yaşamaya başlamışlardır.
Sanayi toplumuyla birlikte daha önce hiç adı geçmeyen yeni birtakım sınıflar ortaya
çıkmıştır. Sanayi toplumu süreciyle sosyolojik anlamda kendi içine kapalı iktisadi ve sosyal
düzenden para ve piyasa ekonomilerine geçilmiş, böylece geleneksel sektöre karşı modern
sektör istihdamını arttırmıştır. Bunun yanında sanayi toplumu toplumsal yapısının diğer
simgeleri olarak kâr, verimlilik, bireyselleşme, ulus-devlet yapısının ortaya çıkması gibi bazı
faktörler de sayılabilir (Şimşek, 2003). Görüldüğü üzere sanayi toplumuyla birlikte kapitalist
sistem bir şekilde varlığını belirginleştirmiş, daha sistematik olarak bilimselleşmiştir. Özellikle
kâr olgusu, özel mülkiyetin gelişmesi, girişimci özgürlüğü gibi bazı kavramların ilk olarak
kapitalist sistemle anlam kazandığı söylenebilir.
Standart mal ve hizmetlerin kitlesel üretim ve dağıtımı sanayi toplumunun temelini
oluşturur. Bu bağlamda firmaların çeşitli mal ve hizmetleri rakiplerinden ucuza üretmek
ve olabildiğince fazla müşteriye satmaktır. Firmalar üret-depola-sat mantığıyla hareket
etmektedirler. Sanayi toplumlarında standart mal ve hizmetlerin kitlesel üretimi el üstünde
tutulmaktadır. Çünkü henüz yeterince gelişmemiş otomasyon teknolojileriyle standart mal
ve hizmetleri kitlesel olarak üretmek nispeten daha kolaydır. Zamanla üretim teknolojisi
ve ağ teknolojisi geliştikçe kişiselleştirilmiş (yani standart olmayan) mal ve hizmet üretmek
daha ucuz hale gelmiştir. Böylece en iyi fiyata, en yüksek kalitede ve tam istediğiniz gibi mal
üretmek mümkün hale gelmiştir. Uzaklık ise engel olmaktan çıkmış, tüketiciler dünyanın her
yerinden istedikleri mal ve hizmeti alabilme şansını elde ettikleri dönemle tanışmışlardır.
İşte bu kişiselleştirilmiş mal ve hizmetlerin üretilmeye başlaması bilgi toplumunun temelini
oluşturmaktadır (Tonta ve Küçük, 2005).
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Bilgi çağımızın en önemli kavramlarından biridir. Söz sahibi ve lider olabilmenin yolu
bilginin kalitesi sayesinde belirlenmektedir. Bilgi toplumu; teknolojinin gelişimiyle birlikte
bilgi sektörü, bilgi üretimi ve bilgi sermayesi ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda eğitimin
sürekliliği, iletişim teknolojilerinin gelişmesi gibi ilerlemeler toplumu sosyal, siyasal, kültürel ve
ekonomik açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşamasıdır (Emiroğlu, 2007).
Bilgi toplumu kavramını bilgi ve toplum kavramlarından yola çıkarak tanımlayabiliriz. Bilgi,
sistemli bir şekilde herhangi bir iletişim aracılığıyla başkalarına aktarılan, makul bir hükmü veya
tecrübe sonucu gösteren, olgu veya fikirlerle ilgili düzenli ve sistemli ifadeler bütünüdür. Başka
bir tanıma göre ise iki anlamı vardır: İlki, bir konuyla ilgili bilgi ve fikir sahibi olmak, ikincisi
ise fikirleri ve durumları gösteren belgeler ve verilerdir. Toplum, tarihsel gelişim içerisinde
şekillenmiş olan, belirli bir üretim biçimini temel alan ve insanın gelişmesinde bir aşama
olarak ortaya çıkan bir toplumsal bağlantılar ve büyük insan toplulukları arasındaki ilişkiler
dizgesidir. İşte bu iki kavramın birleşmesiyle oluşan bilgi toplumu kavramı, yeni teknolojilerin
gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün
önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları,
elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan
sanayi toplumunun ilerisine taşıyan bir gelişme seviyesidir (Ünal, 2009). Bilgi toplumunda artık
sanayi toplumundaki standartlaşma ve merkezileşmeden bahsetmek zordur. Standartlaşmış
ürünler yerine kişiselleştirilmiş ürünler bunun en basit örneğidir.
Bilgi toplumu kavramı, sosyo-ekonomik faaliyetlerin giderek etkileşimli sayısal iletişim
ağlarının katılımıyla veya bu iletişim ağlarının yoğun kullanımıyla gerçekleştirilmesi yanında
bu amaçla kullanılan her türlü teknolojinin ve uygulamanın üretilmesi olarak tanımlanabilir
(Berberoğlu, 2010). Dünya, uzun bir süreyi kapsayan sanayi çağından yeni bir çağa geçmektedir.
Bu çağ tarım ve sanayi çağlarının birçok özelliğinden farklı olarak yenilik üreten elektronik bir
çağdır (Meder, 2001). Sanayi toplumunun uzantısı olarak ortaya çıkan bilgi toplumu, “bilgi
ekonomisi”, “sanayi sonrası toplum”, “bilgi çağı” gibi ifadeler olarak da karşımıza çıkmaktadır
(Emiroğlu, 2007).
Bilgi toplumunun oluşumunu sağlayan en önemli faktör olan bilginin, hızlı bir biçimde
toplumdaki en küçük birime kadar ulaşabilmesi, sanayi toplumunun tekdüze ve katı yapısının
değişmesine neden olmuştur. Bilginin toplumun bireylerine doğru akmaya başlaması sonucu
hem toplumsal hem bireysel bilinçlenme başlamış, böylece, mal ve hizmet talepleri de
değişmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak üretim çeşitlenmiş ve buna bağlı olarak ekonomik
faaliyetlerin türü de değişmeye başlamıştır. Bu bağlamda bilgi, daha önce benzeri görülmedik
bir şekilde teknik yenilenmeyi ve ekonomik büyümeyi sadece yönetmek değil, kendisi de hızla
ekonominin temel faaliyeti ve mesleki değişimin temel belirleyicisi haline gelmektedir (Bayraç,
2003; Kumar, 1999). Şöyle ki; üretimdeki çeşitlilikle birlikte kişiselleştirilmiş ürünler tedavüle
çıkarken, bilgi de artık mesleki değişimin belirleyicisi olmuş, bu bağlamda sanayi toplumunun
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mavi yakalı işgücü yerini bilgi toplumunda beyaz yakalılar almaktadır.
Bilgi gün geçtikçe bir sermaye aracı olarak kullanılmaya başlamış ve kamusallığı tartışılır
bir terim olmuştur. Çünkü bilginin kamusallıktan çıkması demek, onun paylaşımının önünde
ciddi sorunlar oluşmasına neden olmak demektir. Yani bilgiyi üretebilmek için işgücü/emek
kullanılır, yatırım yapılmak zorundadır ve bunun bir maliyeti vardır (Tekeli, 2002). Dolayısıyla
bunun ne kadarı kamuoyu ile paylaşılıp ne kadarının paylaşılmayacağı onu elinde tutanların
ve yönlendirenlerin inisiyatifinde olacaktır. Aynı zamanda bilginin bir kamu malı olması
ve özel mülkiyet alanında olması arasında bir gerilim vardır (Buğra, 2002). Bilgi satılmak
için üretilmekte ve değer ölçeğinde tüketilmektedir. Bilgi ekonomik rekabetin bir parçası
olmuştur. Bu rekabette ulusların yanı sıra çokuluslu şirketler, bilimsel kuruluşlar, üniversiteler
vb. ortak durumdadır. Günümüzde insanlar geliştirdikleri teknoloji sayesinde geçmişe göre
çok daha yüksek bir yaşam standardına sahip olmaktadır. Bu gelişmeler toplumun bölümlere
ayrılmasına, örgütlenmesine ve yaşam kalıplarımızın yeniden tanımlanmasına kadar birçok
şeyi önemli derecede değiştirmektedir (Tekeli, 2002).
Bilgi toplumu aşaması, sanayi toplumu aşamasından sonra gelen bir aşama olmakla birlikte,
bilgi toplumunda artık sanayileşme veya fabrikalar kurma olayı yoktur. Bilgi toplumunda daha
çok yapılan, sanayi toplumuna yeni geçmekte olan toplumlara sanayi kurmaları için yardım
etmek, bu toplumlara gerekli olan makinesel araçları yaptırmak, bu makinelerin çalışması
için gerekli bilgiyi elinde tutmak ve bu bilgileri bir şekilde satmaktır (Sarıgöz, 2012). Bilgi
toplumlarında sanayi toplumlarına kıyasla maddi güçten çok bilgi önemlidir. Bu bilgi satılarak
maddi güç elde edilmektedir.
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Türkiye’nin sanayileşme sürecine katılımı Cumhuriyetle birlikte başlamıştır. Bu bağlamda
Türkiye’de sanayileşme çabaları Avrupa’ya göre çok geç (150 yıl sonra) başlamıştır. Cumhuriyet
döneminde sanayileşmenin maddi temellerini yaratmaya yönelik ekonomik kalkınma çabaları
özellikle 1960’lı yıllarda uygulamaya konulan beş yıllık kalkınma planlarıyla Türkiye daha hızlı
ve planlı bir sanayileşme sürecine girmiştir. 1960 sonrası başlayan bu ithal ikameci sanayileşme
politikası 1980 yılına kadar izlenmiştir. 1980’lerle birlikte bu yapı değişmiş ve içe dönük
sanayileşmenin yerini 1980 yılı itibariyle ihracata dayalı sanayileşme modeli almıştır (Ünal,
2009). Günümüzde artık yeni bir dönem başlamış ve buna da bilgi toplumu adı verilmektedir.
Türkiye’nin tarım toplumu ve sanayi toplumu ikileminde tam olarak sanayi toplumuna bile
geçememişken bilgi toplumu olma yolunda çok geride olduğu gözlemlenmektedir. Sanayi
toplumu ve tarım toplumunun aksine bilgi toplumunda zenginliği kaynağı fiziki emek gücü
veya doğal kaynaklar değil, bilgi ve iletişim araçları olmaktadır. İşte Türkiye’nin bu anlamda ne
kadar yol kat etmesi gerektiği aşikârdır.
Bilgi toplumu açısından bakıldığında bazı ülkeler teknolojilerin yardımıyla bireylerin yaşam
kalitesini devamlı iyileştirirken bazı ülkeler ise bu konuda oldukça geri kalmış durumdadır.
Türkiye’ye bakılacak olursa, ülkenin bilgi ekonomisi konjonktüründeki konumunun
gelişmekte olduğu, ancak bu alandaki gelişimin önünde de önemli birtakım engellerin olduğu
görülmektedir (Berberoğlu, 2010).
Gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman sanayi, hem üretim hem de istihdam içerisindeki eski
önemini kaybetmektedir. Bunun yerini bilgi toplumuna damgasını vuran enformasyon-bilgihizmet gibi önemli terimler ve işlemler almaktadır. Bilgi toplumunun gerçekleşmesinde,
bilişim teknolojilerinin merkezi bir konumu önem arz etmektedir. Ancak Türkiye’de ne sanayi
toplumunun ne de bilgi toplumunun teknolojileri yeterince üretilebilmektedir (Çukurçayır
ve Çelebi, 2009). Bu söz konusu durum ise Türkiye açısından bir dezavantaj oluşturmaktadır.
Küreselleşmeyle birlikte ülkeler rekabet içerisinde iken ülke gelişmiş ülke standartlarına
ulaşmakta güçlük yaşamaktadır. Son zamanlarda ciddi bir boyuta ulaşan bilgi teknolojileri
gelişmişliğin simgesi olarak görülmektedir.
Bilgi toplumu ile sanayi toplumunun genel özelliklerini ana hatlarıyla sınıflandıracak
olursak (Aktan ve Tunç, 1998; Aktan ve Tunç, 2003):
- Sanayi toplumunda maddi sermaye mevcutken bilgi toplumunda bilgi ve insan
sermayesi yer almaktadır.
- Sanayi toplumunda mal ve hizmet üretiminde gelişmenin başlangıcı olan buhar
makinesinin yerini bilgi toplumunda bilgisayarlar almaktadır.
- Sanayi toplumunda kol gücünün yerini, bilgi toplumunda beyin gücü almaktadır.
- Sanayi toplumunda fiziksel ve düşünsel anlamda insan sermayesinin üretime katılımı
söz konusu iken, bilgi toplumunda düşünsel anlamda, yükseköğrenim görmüş nitelikli insan
sermayesinin üretime katılımı söz konusudur.
- Sanayi toplumunda sanayi mallarının ve hizmetlerin üretimi yapılmaktadır. Bilgi
toplumunda ise bilgi ve teknolojinin üretimi gerçekleşmekte ve bilgi sektörünün ürünü olarak
bilgisayar, iletişim ve elektronik araçlar, elektronik haberleşme, robotlar, yeni gelişmiş malzeme
teknolojileri gündeme gelmektedir.
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- Sanayi toplumundaki fabrikaların yerini bilgi toplumunda bilgi kullanımını içeren bilgi
ağları ve veri bankaları (iletişim ağ sistemi) almaktadır. Bilgi, dünyanın her tarafında üretilmekte
ve iletişim teknolojisi aracılığıyla anında her tarafa yayılmaktadır.
- Bilgi toplumu işgücünden tasarruf sağlamakta, bu ise kısa dönemde işsizlik, uzun
dönemde ise yeni teknolojilerin küresel etkilerini ortaya çıkarmaktadır.
- Sanayi toplumundaki genel eğitimin yerini bilgi toplumunda eğitimin bireyselleşmesi ve
sürekliliği almaktadır.
- Sanayi toplumunda; birincil, ikincil ve üçüncül endüstriler tarım, sanayi ve hizmetler, bilgi
toplumunda birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerin yanı sıra dördüncül sektör olan bilgi sektörü
ortaya çıkmaktadır.
- Sanayi toplumundaki özel ve kamu iktisadi kuruluşlardan farklı olarak bilgi toplumunda
gönüllü kuruluşların önem kazandığını görüyoruz.
- Sanayi toplumunda başlıca üretim faktörleri emek, tabiat, sermaye, girişimci iken, bilgi
toplumunda üretim sürecinde bu üretim faktörlerinin yanı sıra beşinci üretim faktörü teknik
“bilgi” ön plana çıkmaktadır.
- Sanayi toplumunda üretilen mal ve hizmetlerin kıtlığı söz konusu iken, bilgi toplumunda
bilgi kıt değildir. Bilgi, sürekli artmakta ve artan verimler özelliği içermektedir.
- Sanayi toplumunda üretilen mal ve hizmetlerin bir yerden bir yere taşınmasında uzaklık
ve maliyet önemli iken, bilgi toplumunda bilgi otoyolları ile tüketici ile bilgi arasındaki uzaklık
önemini kaybetmekte ve maliyetler minimuma inmektedir.
- Sanayi toplumunda tüketici taleplerinin karşılanmasında mal ve hizmetlerin mobilitesi
oldukça düşük, bilgi toplumunda ise bilginin mobilitesi kolaydır. Bu durum, bilginin sınırsız bir
tüketici tarafından tüketilmesine ve yenilikleri teşvik etmesine yol açmaktadır.
- Sanayi toplumunda temel bilgiyi, fizik, kimya bilimleri, bilgi toplumunda ise; kuantum
elektroniği, moleküler biyoloji ve çevresel bilimler gibi yeni araştırma alanlar oluşturmaktadır.
- Sanayi toplumunda politik sistem temsili demokrasi iken, bilgi toplumunda katılımcı
demokrasi anlayışının daha belirgin bir önem kazanacağı düşünülmektedir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde adına “Tele-Demokrasi” denilen bir değişimin ileriki
yıllarda yaşanacağı tahmin edilmektedir.
Bu özellikler, benzerlikler ve/veya farklar aşağıdaki tablodan görülebilir.
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Tablo 1. Sanayi Toplumu ve Bilgi Toplumu Karşılaştırması

Yenilikçi Teknoloji

Sosyo-Ekonomik
Yapı

Öz
Temel Fonksiyon
Üretim Gücü
Ürünler
Üretim Merkezi
Piyasa
Öncü Endüstriler
Endüstriyel Yapı
Ekonomik Yapı
Sosyo-Ekonomik İlke
Sosyo-Ekonomik Özne

Girişimciler

Sosyo-Ekonomik
Sistem
Toplum biçimi
Ulusal Hedef
Hükümet Biçimi
Sosyal değişimin itici
gücü
Toplumsal problemler
En ileri aşama

Sermayenin özel mülkiyeti, serbest
rekabet, kar maksimizasyonu
Sınıflı toplum
Gayri safi ulusal refah
Parlementer demokrasi

Değer standartları
Değerler

Sanayi Toplumu
Buhar Makinası (güç)
Fiziksel emeğin ikamesi
Maddi üretim gücü
Faydalı mallar ve hizmetler
Modern fabrika
Yeni dünya, koloniler
İmalat endüstrileri
Birincil, ikincil ve üçüncül endüstriler
Mal ekonomisi
Fiyat ilkesi (arz-talep dengesi)

Etik standartlar
Zamanın ruhu

Bilgi Toplumu
Bilgisayar
Zihinsel emeğin ikamesi
Bilgi üretme gücü
İletişimsel bilgi, teknoloji, bilimsel bilgi
Bilgi kullanımı (bilgi ağları, veri bankaları)
Bilimsel bilgi sınırlarının genişlemesi
Entelektüel endüstriler
Matris Endüstriyel yapı
Sinerjik ekonomi
Amaç ilkesi
Gönüllü topluluklar(yerel topluluk ve bilgi
toplulukları)
Altyapı, sinerji ilkesi, toplumsal faydanın önemi
Fonksiyonel toplum
Gayri safi ulusal tatmin
Katılımcı demokrasi

İşçi hareketleri, grevler

Sivil hareketler ve sorunlar

İşsizlik, savaş, faşizm
Yüksek kitlesel tüketim
Maddi değerler (psikolojik
gereksinimlerin karşılanması)
Temel insanlık hakları, insanlık
Rönesans (insanın özgürleşmesi)

Gelecek şokları, terör, kişisel dokunulmazlığın ihlali
Yüksek kitlesel bilgi üretimi
Zaman değeri
Öz disiplin, toplumsal katılım
Küreselleşme
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Kaynak: (Masuda, 1990) aktaran (Tonta ve Küçük, 2005).
Tabloda bilgi toplumu ve sanayi toplumu arasındaki fark ve benzerlikler daha açık
görülmektedir. Bilgi toplumunda bir teknolojik bağımlılık gözlemlenmektedir. Şöyle ki aslında
sanayi toplumundaki doğal kaynaklara ve donanım merkezli teknolojiye olan bağımlılığı
bilgi toplumunda dijital bilgi sistemlerine kaymıştır. Yine sanayi toplumunda ulus-devlet
daha belirgin iken bilgi toplumunda küresel sistem daha belirgindir. Sanayi toplumunda bir
standartlaşma ve kitle üretimi gözlenirken, bilgi toplumunda bir farklılaşma ve esnek üretim
gözlenmektedir. Sanayi toplumunda sınıflı toplum, yerini bilgi toplumunda fonksiyonel
topluma bırakmıştır. Üretim sanayi toplumunda fabrikalarda yapılırken, bilgi toplumunda
bilgi kullanılarak yani veri bankalarında ve bilgi ağlarıyla yapılmaktadır. Fiziksel emek yerini
bilgi toplumunda zihinsel emek almıştır. Daha farklı alanlardaki farklar tablodan kolaylıkla
okunabilir.
Türkiye’nin sanayileşme sürecine geç başlamış olması (Batıya göre), bilgi toplumunun
alt yapısının temel koşullarını oluşturan gelişmelerden yeterince faydalanılmasını da
engellemiştir. Türkiye’nin sanayileşme sürecine bakıldığında yarı sanayileşmiş bir toplum
olduğu, sanayileşmeyi ithal teknoloji ile bugünkü aşamasına ulaştırdığı ve bilişim teknolojisini
de aynı şekilde ithal teknoloji olarak kullandığı görülmektedir. Türkiye’de mevcut kültür ile ithal
teknoloji arasında doğal olarak kopukluk olmuş ve ülkede teknoloji üretmenin ön koşulları
yaratılamamıştır. Türkiye hem sanayi toplumunun hem de bilgi toplumunun teknolojisini kendi
üretmeyip daha çok ithal etmektedir. Bu teknolojik gecikme aslında bir kültür gecikmesine
bağlıdır. Teknolojik değişmeden kültürel değişmeye uzanan yolda, ekonomik, sosyal ve
politik unsurlar daha hızlı değişirken, insanlar sahip oldukları kültür normlarından kolayca
vazgeçemez. Bu durum doğal olarak bir gecikmeyi ortaya çıkarmaktadır (Kocacık, 2003).
Türkiye bir taraftan tarım toplumu, bir taraftan sanayi toplumu ve diğer taraftan da bilgi
toplumu özelliklerini bünyesinde barındırarak hayli karmaşık ve çarpık bir yapı içerisindedir.
Türkiye’de bilgi toplumu ve bilgi bazlı sanayileşme için yeterli siyasi irade oluşmamıştır. Aynı
zamanda toplumsal uzlaşma ve motivasyon da maalesef oluşmuş değildir. Toplumun alt
kesimi bir yana toplumda var olan siyasiler ve entelektüel kesimler de bilgi toplumu sürecini
kavramış ve anlamış değildir. Sanayi toplumu olma sürecine 150 yıllık bir gecikmeyle başlayan
Türkiye’nin bilgi toplumu olma sürecini de ıskalaması kabullenilmese de bir gerçektir (Erkan
ve Erkan, 2007).
Türkiye bilgi toplumuna geçiş sürecinde bir takım sıkıntılar yaşamaktadır. Bu konuda
Türkiye’nin deneyim konusunda eksikliğinin olması, gerekli yatırımların maddi açıdan tam
anlamıyla desteklenmemesinden kaynaklanarak gerçekleştirilememesi gibi bazı sorunların
varlığında söz etmek mümkündür. Türkiye’nin bilgi toplumu sürecine hazırlanması demek
ekonomik, politik, sosyal, kültürel vb. alanlarda yapısal değişiklikleri de göz önünde
bulundurması demektir. Bilgi toplumlarında sınıf yapısını ve siyasi iktidarı belirleyen etmen
bilimsel ve teknik bilgidir. Türkiye’nin bilim insanları toplumu yönlendirme açısından yeterli
oranda etkili değilse de son yıllarda bu durumda bir ilerlemeden bahsedilebilir. Ancak
Türkiye, dünyada daha etkin bir konuma sahip olabilmek için önündeki yıllarda sanayileşme
aşamasını tamamlamak ve bilgi toplumunun kurumsallaşması için bilim adamı, politikacı ve
yöneticileriyle koordinasyonlu çalışmak zorundadır (Ünal, 2009).
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Geride bıraktığımız yüzyılı özellikle batılı toplumlar “Sanayi Toplumu” tanımlaması içinde
geçirdiler. Egemen gücün ekonomi olduğu ve fabrika yapılarında şekillendiği bu yüzyılın
son dönemi, bilginin beceriyi simgeleyen tarihsel kimliğinden kurtulup, bilgiye uygulanır
hale gelmesi ve bilginin bir sermaye aracı olmasıyla nitelik değiştirmeye başladı. Bu niteliksel
değişim, teknolojik bilginin artan önemi, bilgisayar kullanımının başta eğitim olmak üzere tüm
toplumsal alanlara yayılması dönüşümün tanımlanmasını zorunlu hale getirmiştir (Nair, 2002).
Bilgi toplumu, sanayi toplumunun sosyo-ekonomik gelişme sürecinde yol açtığı
gelişmelerden daha farklı, ekonomik alandaki tüm karar birimlerinin ve kurumların yapısında
hızlı değişimi ve yeniden yapılanmayı gerektiren bir aşama olarak nitelendirilebilir. Bilgi
teknolojilerinin hızla gelişimi, bu gelişmelere aynı hızda ayak uydurabilecek bir toplum yapısını
gerektirmektedir. Daha çok gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu ve henüz sanayileşme sürecini
tamamlamış olmasa da gelişmekte olan ülkeleri de etkisi altına alan bilgi toplumu aşamasında,
ekonomik politika önceliklerinin bilgi üretimi ve kullanımı yönünde oluşturulması önem
kazanmaktadır. Bilgi toplumu aşamasına ulaşmış çoğu gelişmiş ülkede ulaşılan gelişmişlik
düzeyinin sürekliliğinin korunması amacıyla, giderek bilime, teknolojiye, insana ve eğitime
daha fazla önem verilmektedir. Türkiye’nin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin uluslararası
alanda gelişmiş ülkelerle aralarındaki gelişmişlik farkının daha fazla açılmaması, ulusal alanda
ise büyüme ve kalkınmanın sağlanması açısından, bu ülkelerin bilgi toplumundaki gelişmelere
ne ölçüde uyum gösterdikleri önemlidir.
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Gelişmekte olan ülkeler bağlamında sürece bakılırsa bu ülkeler bir yandan sanayileşme
sürecini tamamlayamamış olmanın sıkıntılarını yaşarken, diğer yandan da teknoloji
üretememenin sorunları ile ithal edilen teknolojilerin kendi ideolojileriyle uyumsuzluğunun
ortaya çıkardığı bunalımlar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Gelişmekte olan bir
olan Türkiye açısından değerlendirme yapılacak olursa Türkiye de henüz sanayileşme
sürecini tamamlamamış olmanın sıkıntılarını yaşamaktadır. Batı toplumlarının çoğunun bilgi
toplumuna geçmiş olması Türkiye’nin bu sıkıntısını daha da arttırıyor. Türkiye batıdan teknoloji
ithal ettikçe, aldığı teknolojinin ve o teknolojiyi sağlayan ideolojinin, kendi ideolojisiyle
uyuşmamasının bunalımını yaşamaktadır. Zaten toplumsal sorunların temelinde bu süreç
vardır. Elbette Türkiye’de bilişim teknolojileri kullanılmaktadır. Ancak bu bir bağımlılıktan
çok da öteye gitmemektedir. Bunun yararlarından çok gösteriş edasıyla kullanılması özellikle
bireyler nezdinde üzücü bir durumdur. Sorun tabi ki devlet açısından da önemlidir. Devletin
bilişime destek verdiğini açıklarken somut bir öncelikli planı bulunmuyor. Dış ticarette
tekstile verilen önem, bilişim teknolojisine de verilse doğrudan yabancı yatırımların artması
sağlanacaktır. Türkiye’de özellikle zihinlerde bir değişim yapılması gerekmektedir. Örneğin bilim
teknolojilerine yapılan bir yatırım, makineye yapılan bir yatırım olarak değil de insana yapılan
ve böylece topluma yapılan yatırım olarak düşünülmelidir. İnsana, bilgiye yatırım yapmadıkça
Türkiye’nin bilgi toplumu olması zordur (Kocacık, 2003). Burada bilgiye yapılan yatırımın temeli
ise eğitimle atılmalıdır. Bilinçli bir toplum eğitimle olur ve eğitime yapılan yatırım daha fazla
kaynak ayrılması kaçınılmazdır.
Türkiye’nin bilgi toplumu haline gelebilmesi için, önünde ciddi engeller olduğu
görülmektedir. Bunların başında çok iyi yetişmiş insan gücüne gereksinim vardır. Yeni
teknolojileri üretecek ve kullanacak bu insan gücünün üretilmesi bazen bir nesil gerektirebilir.
Ayrıca bu insan gücünü yetiştirmek kadar elinde tutabilmek de güç hale gelmektedir. Dolayısıyla
Türkiye’nin bilgi çağını yakalaması büyük ölçüde bu hızla artan nüfusunu yeni gelişmeler
doğrultusunda iyi eğitebilmesine bağlıdır. Bilgi eğer gerekli alt yapı ve onu kullanabilecek
işgücü mevcut ise onu bir yerden bir başka yere adeta ışık hızı ile aktarmak mümkündür. Bu
da gerekli insan gücü potansiyeline sahip olduğumuzdan bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin
avantajını oluşturmaktadır. Bunların yanında Türkiye’de bilgi toplumuna geçişi kolaylaştırmak
ve hızlandırmak anlamında başat faktör sanayileşme aşamasını tamamlamak ve akabinde
bilgi toplumuna geçişin şartlarını oluşturmak maksadıyla yürütülen makro ve mikro ölçekli
çabaların senkronizasyonu ve eş güdümünün sağlanması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerine erişimde yaşanan eşitsizliği sürdürülebilir büyüme ve kalkınma çerçevesinde
katılımcı toplumsal ekonomik-politik çabalarla ortadan kaldırmak gerekir.
Türkiye’nin, bilgi toplumu aşamasına tam olarak geçmiş ve bu aşamayı tamamlamış bilgi
toplumlarını yakalayabilmesi için başat aktör eğitimdir. Eğitim yanında diğer bilim ve teknik
alanlarda projeler üretmesi ve ihtiyaç duyulan tüm yatırımları yapması elzemdir. Her bir
gelişmişlik seviyesine geç kalmanın bir cezası olduğu gibi Türkiye’nin bilgi toplumu aşamasına
geç kalması ve bu süreci çok çarpık yaşamaya başlamanın cezası, teknolojik bağımlılık, ekonomik
ve kültürel olarak küresel sistemde yok olmayla karşı karşıya kalmak olmaktadır. Özellikle
teknolojik bağımlılık konusunda yeni nesli ciddi problemler beklemektedir. Bilgi toplumu
olmayı entelektüel bir soyutlaşma olarak değil de ekonomik bir gerçek ve insana yapılan
yatırım olarak okumak gerekir. Sonuç olarak baktığımızda eğer Türkiye bu akılcı alanlarda
yatırım yapmazsa ufukta bilgi toplumuna tam anlamıyla bir eklemlenme görünmemektedir.
Çünkü Türkiye’nin bir kısmında tam olarak kapitalistleşmiş bilgi toplumuna geçmiş insanlar
varken, bir kısmında sanayi toplumu, bir kısmında ise hâlâ feodalitenin izlerinden veya tarım
toplumundan bahsetmek güç değildir. Bu bağlamda öncelikle Türkiye’nin topyekûn kalkınma
sürecini yakalaması, yani toplumun tüm katmanlarının gelişmişlik seviyesinin birbirine
yakınsaması gerekmektedir. Aynı zamanda yerleşmiş bir ileri demokrasi yanında adaletli bir
yönetim stratejisi benimsenerek bu anlamda geleceğe daha güvenle bakılabilir.
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LUCIS MODELİ İLE UYGUN TARIM ALANLARININ BELİRLENMESİ:
İSTANBUL ÖRNEĞİ
İbrahim Taşdemir1

ÖZET

Kalkınmanın önüne Ulusal, bölgesel yada yerel sıfatlarından hangisini eklersek ekleyelim
hepsinin ortak amacı kapsadığı alan içindeki insanların refahıdır. Refahın sağlanması da ancak
sürdürülebilir rasyonel politikalarla mümkün olur. Sağlıklı politakalar üretmek için ise doğru
güvenilir ve güncellenebilir bilgi kaynaklarının beslediği karar destek sistemleri olmazsa
olmazdır. Günümüzde kalkınmışlık göstergelerinden Sağlık, Eğitim, ekonomi, tarım, ulaşım vb.
için politikalar oluşturulurken faydalanılan tüm bilgiler mekanla ilişkilidir. Mekansal verilerin
depolandığı, işlendiği, analiz ve sorgulamaların yapıldığı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) karar
vericiler için bilimsel bir destek mekanizmasıdır. Bu çalışmada, yanlış planlama ve politikalar
sonucu giderek azalan ve yerleşim baskısı altında kalan tarım arazileri için en uygun alanları
belirlemek için LUCIS (Land UseConflictIdentificationStrategy) modeli kullanılmıştır. Özellikle
büyümekte olan kentlerin karşılaştığı arazi kullanım çakışmaları probleminin çözümüne
yardımcı olabilecek bir model olan LUCIS modeli ile tarım uygunluk analizleri yapılmıştır. LUCIS
modeli uygunluk analizlerine yeni araçlar sunmakta ve gelecekte görülmesi muhtemel alan
kullanım uyuşmazlıklarını mekansal olarak ortaya koymaktadır. Model, Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) yazılımı olan ArcGIS içerisinde yer alan ModelBuilderarayüzünü kullanmaktadır. Modelde
Amaç, hedef ve stratejiler oluşturulup en uygun tarım alanları CBS yardımı ile belirlenmiş ve
mevcut tarım alanları ile karşılaştırılmıştır. Sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda dünyanın en
önemli metropollerinden biri olan istanbulda tarım arazilerinin gün geçtikçe azaldığı ve yoğun
bir yapılaşma baskısı altında olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: LUCIS, Arazi Kullanımı, CBS, Kalkınma, Planlama, Uygunluk Analizi

1. GİRİŞ

Kalkınma amaçlı çalışmalarda karşılaşılan temel sorunlardan biri, kalkınma stratejilerinin
belirlenmesi için gerekli bilgi altyapısının oluşturulamamasıdır. Bölgesel kalkınma stratejileri
belirlenirken bölgenin özgün koşullarının, coğrafi, kültürel, sosyal ve tarihi özelliklerinin analiz
edilmeyip her bölgeye ilişkin benzer stratejiler belirlenmesi, bölgede yasayanlar tarafından
arzu edilir gelişme stratejilerinin oluşturulmasını ve bunların yerel tarafından benimsenmesini
dolayısı ile de uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu ana sorun çerçevesinde bilgi altyapısının
oluşturulması için gerekli temel bilgiler ile amaca yönelik olarak düzenlenmiş ve yorumlanmış
bilginin olmaması, belgeleme çalışmaları ve arşivlerin yetersiz olması, mevcut bilgilerin
zamanında güncellenmemesi nedeniyle eski/eksik bilgi ile çalışma zorunluluğu ve bilginin
aktarılması için gerekli kurumsal altyapının bulunmaması önemli eksikliklerdir ( Taşdemir ve
Başar, 2012)
Kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel boyutu olan çok kapsamlı bir konu olması
nedeniyle kalkınmanın mekan boyutu dikkate alınarak bu çalışmada sınırlamaya gidilmeye
çalışılmış ve Planlama geçmişi, sosyo-ekonomik durumu ve veri temininin diğer düzey II
Bölgelerine göre daha rahat olabileceği göz önüne alınarak Düzey II bölgesi olarak İstanbul
seçilmiştir.
Kalkınmanın mekan boyutu incelendiğinde; alınan her idari kararın olumlu/olumsuz
mutlaka mekanda bir değişiklik oluşturduğu dolayısıyla karar vericileri yönlendirecek ve
en uygun kararları vermelerini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Özellikle büyükşehirler göç, ulaşım, çevre vb. sorunların üstesinden gelebilmek
adına kısa vadeli 3-5 yıllık ve orta vadeli 15-20 yıl ve uzun vadeli 40-50 yıl sonrasını düşünerek
planlar yapmak zorundadırlar.
Geleceğe dönük tahminler yapmak ve bu tahminler üzerinden bir kenti planlamak
elbette zor ve riskli bir olaydır. Bu tahminleri yapabilmek öncelikle mevcut ve gelecekteki
kentsel yayılmayı doğru bir şekilde modelleyebilmekle mümkün olur. Sürdürülebilir kentsel
gelişmenin temelini, çevresel ve sosyo-ekonomik değişimleri göz önüne alan bir planlama
stratejisi oluşturmaktadır.
Kontrolsüz bir kentsel yayılım öncelikle tarım arazilerinin ilk fırsatta yerleşime açılması
anlamına gelmektedir. İnsanın bu şekilde ekolojik dengeleri bozucu doğaya müdahalesi
çevresel risklerin yanında uzun vadede ekonomik riskler de oluşturmaktadır. Tarım arazilerinin
azalması ve uzun vadede yok olması tarım ve hayvancılığı bitireceği gibi aynı zamanda yerelin
kendi kendine yetme kabiliyetlerini azaltacak ve dışarıya bağımlılığını arttıracaktır.
1
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Bu tür olumsuz sonuçlar yaşanmadan yada daha yeni yeni emareleri gözüküyorken
müdahale etmek ancak iyi bir analizle mümkündür. Geleceğe yönelik planlamalarda CBS
tabanlı analizler dünyada oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsanın doğaya müdahalesi
sonucu oluşan doğal yeryüzü örtüsü tahribatları insan ve doğa arasındaki ilişkiyi irdelememizi
gerektirir. Bu ilişkiyi detaylı bir şekilde inceleyip gelecek arazi kullanımları için alternatifler
önermek gerektiğinde başvurulan yöntemlerden biri de “uygunluk analizi” dir (Steiner, 2000).
Nayim, 2011’e göre Uygunluk analizlerinin tarihi, Charles Eliot ve Warren Manning’e
dayandırılabilir. Bu kişiler Frederic Law Olmsted’in Peyzaj Mimarlığı uygulamalarında 1893 ve
1896 yılları arasında birlikte çalışmışlardır (Newton, 1971’e atfen; Nayim, 2011). Çalışmalarında
araziye ait birçok özelliği eş zamanlı olarak görebilmek için pencere camında üst üste getirdikleri
şeffaf kâğıtlarla çizimler yapmışlardır (McHarg and Steiner, 1998’e atfen; Nayim, 2011).
Overlay denilen ve daha önce şeffaf kâğıtların üst üste getirilmesi ile başlayan bir çok
veriyi bir arada görüp değerlendirme yöntemi zamanla gelişerek artık bilgisayar ortamında ve
sayısız veri ile mümkün hale gelmiştir. Teknolojinin getirdiği bu imkân sayesinde artık mekanı
ilgilendiren her türlü veri bir arada kullanılarak kalkınma planları başta olmak üzere her ölçekte
planlar rahatlıkla yapılabilir olmuştur (Taşdemir, 2015).
Bilgisayar ortamında yapılan uygunluk analizi araçlarından biride LUCIS Modelidir.
LUCIS model, ESRİ ürünü olan ArcGIS içerisinde yer alan ModelBuilder arayüzü kullanılarak
oluşturulan 5 aşamalı bir modeldir (Taşdemir, 2013)
LUCIS modeli peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama öğrencileri için Florida
üniversitesinin tasarım studyolarında 10 yılı aşkın bir sürede geliştirilmiştir. Üniversitedeki bilim
adamları gelecek için alternatif alan kullanım önerilerini temel alarak, geleneksel alan kullanım
uygunluk analizlerinin zorluklarını bertaraf etmek maksadıyla bu modeli geliştirmişlerdir (Carr
and Zwick, 2007)
Türkiye’nin yerleşme yapısında başlayan hızlı değişmenin sonrasında başlayan planlı
kalkınma hareketi paralelinde ortaya çıkan bölge planlama çalışmaları ise bir çok bölgesel
planın bilimsel kararlılık ve yoğun çalışmalarla bitirilmesine karşın uygulama olanağı bularak
İstanbul Metropoliten Alanını yönlendirme açısından başarılı bir süreç olmamıştır (Taşdemir,
2009).
Sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan
İstanbul başta jeo-stratejik konumu ve ekonomik imkanlarının çeşitliliği sayesinde bir çok
alanda cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Her ne kadar ulusal kalkınma planı olan
onuncu kalkınma planında mekânsal planlama ve uygulamanın yerinde gerçekleştirilmesi
ve ortak karar alma süreçlerini güçlendiren bir yapının oluşturulması öngörülmüşse de hala
onlarca kurumun İstanbul’da farklı ölçeklerde ve konularda planlama yetkisi olduğu gerçeği
ortadadır. Farklı kurumların kendi doğruları çerçevesinde hazırlamış oldukları bu planlar arazi
kullanım çakışmalarına sebep olurken, zaten doğal işleyişinde hızlı bir nüfus artışına sahip olan
kent yavuz sultan selim köprüsü ve kanal İstanbul gibi makro projelerle de artık mevcut konut
stokunun yetmediği, gün geçtikçe bu ihtiyacın daha da şiddetlenerek arttığı bir çıkmaza doğru
sürüklenmektedir. Bu eğilim başta kuzey ormanları olmak üzere havza koruma alanları, tarım
alanları, sit alanları gibi doğal yaşam alanlarını tehdit eder hale gelmiştir (Taşdemir, 2015).
İstanbul’un mekânsal büyümesi konusunda literatür incelendiğine, bu kontrolsüz ve
doğal yapıyı bozan büyüme üzerine sayısız çalışma görülebilir. Örneğin Taşdemir, 2009’da
“Boğaz Geçişlerinin İstanbul Üzerinde Oluşturduğu Sosyoekonomik Değişimlerin CBS
Ortamında İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde İstanbul’un 1955 yılından 2007 yılına
mekânsal değişimi ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve 50 yılda İstanbul’daki yerleşim alanlarının
19 kat arttığı tespit edilmiştir. Bu çapta büyük bir yerleşim alanı artışı bundan sonrada bu
artışın devam edeceğinin ve bu artışında tarım alanları için büyük tehlike oluşturacağının
göstergesidir.
Bu çalışmada kontrolsüz bir şekilde artan yerleşim alanların tarım arazileri üzerindeki
baskısı dikkate alınarak LUCIS modeli yardımı ile belli parametreler kullanılarak uygun tarım
alanları belirlenmiştir. Kullanılan LUCIS Modeli ile amaç, hedef ve stratejiler oluşturulmuş en
uygun tarım alanları CBS yardımı ile belirlenmiş ve mevcut tarım alanları ile karşılaştırılarak
sonuçlar haritalarda gösterilmiştir.

2. VERİLER VE YÖNTEM
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Bu çalışmada uygun tarım alanı seçimini etkileyebilecek olan fiziksel ve ekonomik veriler
literatür araştırmasına dayanılarak seçilmiş ve kullanılmıştır. Uygunluk için gösterge olarak;
mevcut tarım alanları, ekilebilir alanlar, arazi kullanım kabiliyetleri, şehir merkezleri, meralar,
konut verisi, köy merkezleri ve arazi değerleri olarak seçilmiştir. Seçilen östergeler asgari olup
Düzey II bölgesinin durumuna göre bu göstergelere eklemeler yapılabilir. Örneğin çiftlikler,
et ve süt üretimi yapılan işletmeler vb. Ayrıca altlık veri olarak bu çalışmada uydu görüntüsü,
planlar, idari sınır verileri, yerleşim ve koruma verileri kullanılmıştır. Kullanılan veriler ve içerikleri
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Tablo1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Kullanılan veriler ve içerikleri
Veri

Kaynağı

İçerik-Açıklama

Mevcut Tarım

İBB (2014)

Plan verisinden üretilmiştir.

Ekilebilir Alanlar

İBB (2014)

Kuru ve Sulu Tarım alanlarını içermektedir.

Arazi Kullanım Kabiliyeti

İTÜ (2014)

Toprak verisinden üretilmiştir.

Şehir Merkezleri

İBB (2014)

İl geneli ilçe ve semt merkezlerini
içermektedir

Meralar

İBB (2014)

Mera alanlarını
içermektedir

Konut Verisi

İBB (2014)

Güncel kullanımı konut olan verileri
içermektedir

Köy Merkezleri

İBB (2014)

İl geneli köy merkezlerini içermektedir

Arazi Değerleri

GİB(2014)

Sokak bazlı arazi metrekare birim değerlerini içermektedir

Şekil 1: Hazırlanan Toolboxlar ve Modeller
Çalışmada LUCIS Modeli kullanılmıştır. Model, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımı olan
ArcGIS içerisinde yer alan Model Builder arayüzünü kullanmaktadır. Modelde Amaç, hedef
ve stratejiler oluşturulup fiziksel ve ekonomik açıdan en uygun tarım alanları CBS yardımı ile
belirlenmiş ve mevcut tarım alanları ile karşılaştırılmıştır. Model ile ilk olarak ArcGIS içerisinde
Şekil 1’de gösterildiği gibi Toolbox’lar ve bunların içerinde de her bir strateji, hedef ve amaç için
ayrı ayrı modeller oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerden örnekler Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2: Hazırlanan Modellerden örnekler

3.BULGULAR

3.1 Mevcut tarım alanları
540.000 ha. büyüklüğündeki İstanbul’un %53’ünün su toplama havzaları ve %48’inin
orman alanları olduğu dikkate alındığında yerleşim alanlarının dağılımı daha da önemli
olmaktadır (Taşdemir, 2009). Yerleşim alanlarının toplam alana oranına baktığımızda 1955’de
%1 olan bu oran 2014’de %26’ya yükselmiştir (Taşdemir, 2015). Kentleşmedeki bu hızlı
yayılım elbette orman ve tarım alanlarını işgal ederek bu rakamlara ulaşmıştır. Bu kadar yoğun
yapılaşma baskısı altında olan tarım alanları günümüze 116.285 ha olarak ulaşabilmiştir. Bu
gerçekler ışığında tarım alanlarının toplam alana oranına baktığımızda bunca baskıya rağmen
%22 gibi yinede azımsanmayacak bir oranda olduğu görülmektedir.
Şekil 3 te Tarım alanlarının İstanbul geneli dağılımına bakıldığında tarım alanlarının
yoğunluğunun Avrupa yakasında olduğu görülmektedir. Avrupa yakasında da Silivri, Çatalca,
Büyükçekmece ve Arnavutköy de tarım alanlarının kümelendiği anlaşılmaktadır. İstanbulun
Büyük projelerinden olan Kanal İstanbulun Muhtemel güzergahı olan KüçükçekmeceSazlıbosna Barajı- Karaburun hattıda halihazırda tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

Şekil 3: Mevcut Tarım Alanları
Bu önemli tarım arazilerinin muhafaza edilebilmesi için hızlı ve çarpık kentleşme ya
durdurulmalı ya da kontrol altına alınmalıdır. Kontrol altına alabilmek içinde gelecekteki
arazi kullanım çakışmalarının şimdiden analizler yapılarak belirlenmesi ve gerekli çözümlerin
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şimdiden planlanması gerekmektedir. Aksi takdirde şimdilerde sık sık ekranlarda gördüğümüz
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kamu spotunda olduğu gibi kısa süre sonra bu alanlarda
villalar rezidanslar ve sanayi alanlarının hızla yükseldiğini görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
3.2 Ekim alanları için uygunluk analizi
Mevcut ekilebilir alanlar yaklaşık 123.548 ha. olup toplam alanın %23 ‘ü gibi bir alanı
kapsamaktadır.
Fiziksel olarak en uygun ekim alanları belirlenirken Arazi Kullanım Kabiliyeti (AKK) ve
mevcut ekilebilir alanlar (bağ, bahçe, kuru ve sulu tarım alanları) LUCIS model parametreleri
olarak kullanılmıştır.
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Şekil 4: Fiziksel olarak en uygun Ekim alanları
Model sonuçlarına bakıldığında mevcut tarım alanlarının dışında Büyükçekmece
ve Esenyurt ilçelerinin neredeyse tamamı fiziksel olarak ekim alanları için uygun olduğu
görülmektedir. Ayrıca Silivri ilçesinin mevcutta yerleşim yeri olarak kullanılan kısımlarının da
ekim alanları için uygun olduğu Şekil 4’te gösterilmiştir.
Ekonomik olarak en uygun Ekim alanları belirlenirken mevcut Ekim alanları, ilçe ve semt
merkezleri ve arazi değerleri LUCIS model parametreleri olarak kullanılmıştır.

Şekil 5: Ekonomik olarak en uygun ekim alanları
Model sonuçlarına bakıldığında mevcut tarım alanları ve çevreleri, yapılaşma ve ulaşımın
yoğun olmadığı yerleşim merkezleri ve çevrelerinin ekonomik olarak Ekim alanları için uygun
olduğu Şekil 5’te gösterilmiştir. Fiziksel olarak uygun olmayan ve mevcutta da tarım arazilerinin
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çok az olduğu Anadolu yakasının büyük bir kısmı özelliklede kuzey ormanlarının ekonomik
modele göre tarım için uygun gözükmesi bu alanlarda koruma politikalarının daha da
arttırılması gerektiğini göstermektedir. Orman alanlarının önce geçici olarak tarım arazisi olarak
kullanılması ardından da yerleşime açıldığı bilinen bir gerçektir.
3.3 Hayvancılık faaliyetleri için uygunluk analizi
Hayvancılık faaliyetleri için uygun alanlar belirlenirken meralar, konut verisi, arazi
değerleri, köy merkezleri LUCIS model parametreleri olarak kullanılmıştır.
Köy merkezleri ve yaklaşık bir kilometrelik çevresini gösteren Şekil 6’ya bakıldığında
mevcut tarım alanları her ne kadar Avrupa yakasında olsalarda köylerin çoğunluğu Anadolu
yakasında bulunmaktadır. Köylerin dağılımına bakıldığında kuzey ormanları içinde bir
yoğunlaşma olduğu ve buraların hayvancılık yapılabilecek uygun alan olduğu görülmektedir.

Şekil 6: Hayvancılık faaliyetleri için uygun topraklar
Model sonuçlarına bakıldığında mevcut tarım alanlarının dışında Silivri, Çatalca,
Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Sancaktepe, Tuzla ve Şile ilçelerinde hayvancılık faaliyetleri
için uygun olduğu Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7: Hayvancılık faaliyetleri için uygun alanlar
3.4 Tarım uygunluk analizi
Ekim alanları ve Hayvancılık faaliyetleri için yapılan uygunluk analizleri sonuçları
birleştirilip tarım uygunluk analizi yapılmıştır. Yapılan birleştirme sonucu Şekil 8’de gösterildiği
gibi uygun, düşük uygunluk ve uygun olmayan alnlar şeklinde 3 sınıfa ayrılmıştır. Mevcut
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116.285 ha olan tarım alanları yapılan uygunluk analizinde 108.564 ha yüksek uygunluk ve
157.295 düşük uygunluk olmak üzere toplamda tarımsal faaliyet yapılabilecek 265.859 ha alan
tespit edilmiştir.
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Şekil 8: Uygun tarım alanları

4. SONUÇ

“LUCIS Modeli ile Uygun Tarım Alanlarının Belirlenmesi: İstanbul Örneği” başlıklı bu
çalışma ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinin analiz olanaklarından faydalanılarak İstanbul’un tarım
uygunluk analizi yapılmıştır.
540.000 ha alan ve 14.5 milyon nüfusuyla bir mega kent olan İstanbul’un mevcut
tarım alanları toplam alanının %22’si olup Avrupa yakasında yoğunlaşmaktadır. Avrupa
yakasında da Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy de tarım alanlarının kümelendiği
görülmektedir. İstanbulun Büyük projelerinden olan Kanal İstanbulun Muhtemel güzergahı
olan Küçükçekmece- Sazlıbosna Barajı- Karaburun hattıda halihazırda tarım arazisi olarak
kullanıldığı dikkate alındığında tarım arazilerinin oranının daha da düşeceği anlaşılmaktadır.
İstanbul’un başta jeo-stratejik konumu ve ekonomik imkanlarının çeşitliliği sayesinde bir
çok alanda cazibe merkezi olması, 1955 yılından 2014 yılına 26 kat artan yerleşim alanlarındaki
bu hızlı yayılım İstanbul’daki tarım ve koruma alanları için en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır.
LUCIS modeli kullanılarak yapılan uygunluk analizinde; 116.285 ha olan mevcut tarım
alanına karşılık İstanbul’da 108.564 ha yüksek uygunluk ve 157.295 ha düşük uygunluk
olmak üzere toplam tarımsal faaliyet yapılabilecek 265.859 ha alan tespit edilmiştir. Fiziksel
olarak uygun ekim alanlarına bakıldığında son yıllarda istanbulun en hızlı kentleşen ilçeleri
olan Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinin neredeyse tamamının bu alanlar içinde kaldığı
görülmektedir.
12.11.2012 tarihinde çıkarılan 6360 sayılı Yasa ile toplam 30 Büyükşehir belediyesi oluşmuş
yeni ilçeler kurularak bütün köyler hukuki olarak mahalle statüsüne geçmiştir. Yerel seçimlerin
yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinin ertesi günü köyler fiilen de mahalleye dönüşmüşlerdir. Ancak
her ne kadar İstanbul’daki 151 köyün idari olarak statüsü mahalle olarak değişmişse de bu
köylerde tarımsal faaliyetler mevcutta devam etmektedir. Gelecekte de bu faaliyetlerin devam
etmesi hem sosyal hemde ekonomik açıdan önemlidir.
Tarım uygunluk analizi yanında koruma uygunluk analizi ve yerleşim uygunluk analizleri
de yapılırsa daha sağlıklı bir gelecek planlaması için güvenilir bir karar destek sistemi altlığı
oluşmuş olacaktır. Kalkınma odaklı çalışmalar ve her ölçekte planlar hazırlanırken tarımsal
faaliyetlerin tarım alanlarında olacağı düşünülerek bu alanlar kısıtlanmamalıdır. Aynı zamanda
bu ve benzeri bilimsel çalışmaların sonuçları dikkate alınarak sadece ekonomik kaygılara göre
değil aynı zamanda ekolojik dengeleri koruyacak sürdürülebilir bir çevre oluşturma mantığı ile
hareket edilmelidir.
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ANTI−SYNCHRONIZATION OF RÖSSLER CHAOTIC SYSTEM WITH
ACTIVE CONTROL
Uğur Erkin Kocamaz1
Yılmaz Uyaroğlu2

ABSTRACT

This study investigates the anti-synchronization of two identical Rössler chaotic systems
by using the active control method. Based on the Lyapunov stability theory, the active
controllers are designed for anti-synchronization. Simulations results are demonstrated to
verify the theoretical analysis. They have also shown that the anti-synchronization of Rössler
chaotic system is achieved in an appropriate a mount of time owing to the active controllers.
Keywords:Rösslerchaoticsystem, Anti-synchronization, Active control, Chaos.

1. INTRODUCTION

Lorenz (1963) found the first chaotic attractor. It is a nonlinear three-dimensional
dynamical system which has sensitive dependence on initial conditions and has an infinite
number of different periodic responses. Since then, the investigations on chaos have
become an important subject in the engineering area and many chaotic attractors have
been discovered. Rössler (1976) proposed a novel three-dimensional chaotic system which is
simpler than the Lorenz chaotic system. Henon map (Henon, 1976), Chua’s double scroll (Chua
et al., 1986), Sprott (Sprott, 1994), Chen (Chen & Ueta, 1999), Lü (Lü & Chen, 2002), and Rikitake
(Rikitake, 1958; Ito, 1980) chaotic systems are the other well-known and most studied ones.
The synchronization of chaotic systems have been one of the major issues in the control
engineering because of the complex behaviour of chaos. The goal of synchronization is
to use a drive system’s output to induce a response system so that the response system’s
output could follow the drive system’s output asymptotically. It was believed that the chaotic
systems cannot be synchronized due to the sensitive dependence on initial conditions. Since
the pioneering work of Pecora and Carroll (1990), the synchronization of nonlinear systems
have been extensively studied. Various types of chaos synchronization have been proposed
such as anti-synchronization (Njah & Vincent, 2009; Jian, 2011; Jabbari & Kheiri, 2012;
Vaidyanathan, 2012; Zhou et al., 2012), phase synchronization (Taghvafard & Erjaee, 2011),
lag synchronization (Mahmoud, 2013), projective synchronization (Wang & Li, 2011). In antisynchronization, the response output of synchronized system has the same absolute values
but opposite signs. Some useful methods have been developed for the synchronization and
anti-synchronization of chaotic systems. These methods mainly include feedback control (Effa
et al., 2009), active control (Bai & Lonngren, 1997; Agiza & Yassen, 2001; Vincent, 2005; Li, 2005;
Tian et al., 2007; Vaidyanathan & Rajagopal, 2011; Göksu et al., 2015), sliding mode control
(Zhao & Wang, 2009; Vaidyanathan & Sampath, 2011; Chen et al., 2012), passive control (Wang
& Liu, 2007; Wu et al., 2008), adaptive control (Zhang et al., 2006), backstepping design (Tan et
al., 2003), and impulsive control (Zhang & Zhao, 2012). Among them, the active control method
is the most preferred one because of its simplicity and efficiency. The synchronization and antisynchronization of chaotic systems are investigated due to their useful applications in physics,
chemistry, ecology, biological systems, finance, and secure communication (Wang et al., 2008;
Zhao et al., 2011).
The synchronization of Rössler chaotic system is applied with active control (Agiza &
Yassen, 2001; Wei & Jiang, 2011; Wu et al., 2013), adaptive control (Hegazi et al., 2002; Park,
2005; Marj et al., 2009; Vaidyanathan, 2011; Wei & Jiang, 2011; Wu et al., 2013), sliding mode
control (Chen et al., 2007; Feng, et al., 2011), impulsive control (Li, 2010), optimal backstepping
design (Sahab et al., 2010), nonlinear control (Farghaly, 2013), and nonlinear feedback control
(Liao & Yu, 2006) methods. The anti-synchronization of Rössler chaotic system is implemented
with feedback control (Hammami et al., 2010; Maheri et al., 2014), adaptive control (Tao et
al., 2011), and inner variable crossed control (Feng, 2011) methods. Projective synchronization
(Li & Chen, 2007; Runzi, 2008; Shao & Gao, 2007), lag synchronization (Li & Liao, 2004), and
phase synchronization (Osipov et al., 1997; Li & Zheng, 2007; Liu et al., 2008) of Rössler chaotic
system are also realized. Active nonlinear controllers are used for the hybrid synchronization
of Rössler chaotic system (Vaidyanathan & Rasappan, 2012). According to the literature review,
1
Teaching Assist.,Uludağ University, Karacabey Vocational School, Computer Technologies
Department, ugurkocamaz@gmail.com
2
Assoc. Prof. Dr., Sakarya University, EngineeringFaculty, Electrical&ElectronicsDepartment,
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the anti-synchronization of Rössler chaotic system with active control method has not been
investigated yet. In this study, the anti-synchronization of two identical Rössler chaotic systems
is applied with the active control method.
The rest of this paper is organized as follows. In Section 2, a brief description of
Rössler chaotic system is given. The time series, phase plots, and 3D phase plane of Rössler
chaotic system are demonstrated from its differential equations. In Section 3, the active
control method is applied to Rössler chaotic system for the anti-synchronization. In Section 4,
numerical simulations are demonstrated to verify the anti-synchronization and the results are
discussed. Finally, concluding remarks are given in Section 5.

2. RÖSSLER CHAOTIC SYSTEM

The classical Rössler dynamical system is described by the autonomous differential equations:

(1)

where x, y, z are state variables, and a, b, c are positive constants (Rössler, 1976). When its
parameters are taken as a = 0.2, b = 0.2, c = 5.7 with the initial conditions x0 = −9, y0 = 0, and
z0 = 0, its Lyapunov exponents become λ1 ≈ 0.0714, λ2 ≈ 0, and λ3 ≈ −5.3943 (Rössler, 1976).
In consequence of having a positive, a zero, and a negative Lyapunov exponents, the Rössler
system displays chaotic behaviour. Its Kaplan−Yorke dimension is DKY ≈ 2.0132 (Rössler, 1976).
Time series, phase portraits, and three-dimensional phase plane of Rössler chaotic system is
demonstrated in Fig. 1, Fig. 2, and Fig. 3, respectively.

(a)

(b)

(c)
Fig. 1. Time series of Rössler chaotic system for (a) x signals, (b) y signals, (c) z signals.
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(a)

(b)

(c)
Fig. 2. Phase portraits of Rössler chaotic system in (a) x−y phase plot, (b) x−z phase plot, (c)
y−z phase plot.

Fig. 3. Phase plane of Rössler chaotic system.

3. ANTI-SYNCHRONIZATION WITH ACTIVE CONTROL

In order to apply the anti-synchronization, two identical Rössler chaotic systems that have
different initial conditions are considered where the drive Rössler system is denoted by the
subscript 1, and the response Rössler system is denoted by the subscript 2. They are given as

(2) and

(3)

where u1, u2, and u3 in system (3) are the active control functions to be determined. The anti-synchronization error is defined as e1 = x1 + x2, e3 = y1 + y2, and e3 = z1 + z2. Then, the error
dynamics are obtained as
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(4)

Now, the purpose of anti-synchronization is to ensure the error system (4) asymptotically
stable at the origin. Therefore, the active control functions u1, u2, and u3 can be defined as
follows:

(5)

Then, the error system (4) becomes

(6)

The error system (6) is linear and the convergent solution can be found under appropriate
control input v1, v2, and v3 as functions of e1, e2, and e3. As long as the solutions of system (6)
converge to zero as time t goes to infinity, the anti-synchronization of two identical Rössler
chaotic systems is achieved. There are many possible choices for v1, v2, and v3 control functions.
They are considered as

(7)

Where k1 and k2 are positive control gains. Now, the error system (6) becomes

(8)

(8) A Lyapunov function for system (8) is selected as follows:

(9)

		
(9) It is clear that the Lyapunov function (9) is positive definite and it is equal to zero at the
equilibrium of system (8). Furthermore, the time derivation of V is

(10)
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(10) Which is negative definite. Consequently, from Lyapunov direct method, the zero solution
of system (8) is asymptotically stable with this choice. This implies that the anti-synchronization
of two identical Rössler chaotic systems is achieved by means of the active controllers.

4. NUMERICAL SIMULATIONS

ANTI−SYNCHRONIZATION
OF RÖSSLER CHAOTIC
SYSTEM WITH ACTIVE
CONTROL

In this section, numerical simulations are performed to show the anti-synchronization of
Rössler chaotic systems with active control method. The fourth-order Runge–Kutta method
with variable time step is used in the numerical simulations. The above-mentioned parameter
values of Rössler chaotic system are considered to ensure the chaotic behaviour. The initial values of drive system are taken as x0 = −9, y0 = 0, and z0 = 0. For the response system, they are taken as x0 = −8, y0 = 0.1, and z0 = 0.1. The gains of active controllers are chosen as k1 = 1 and k2 = 1.
The active controllers are activated at different times in the simulations. The simulation results
of anti-synchronization and error signals are demonstrated in Figs. 4−6 and Fig. 7, respectively.

(a)

(b)

(c)

Fig. 4. The time response of states for the anti-synchronization of Rössler chaotic system
when the active controllers are activated at t = 25 for (a) x signals, (b) y signals, (c) z signals.
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(a)

(b)

(c)
Fig. 5. The time response of states for the anti-synchronization of Rössler chaotic system
when the active controllers are activated at t = 50 for (a) x signals, (b) y signals, (c) z signals.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 6. The time response of states for the anti-synchronization of Rössler chaotic system
when the active controllers are activated at t = 75 for (a) x signals, (b) y signals, (c) z signals.
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(a)

(b)

(c)
Fig. 7. The time response of error signals for the anti-synchronization of Rössler chaotic
system when the active controllers are activated at (a) t = 25, (b) t = 50, (c) t = 75.
As expected, the error signals that are shown in Fig. 7 converge asymptotically to zero.
Thus, the theoretical analysis is confirmed. As seen in Fig. 4, when the active controllers are
activated at t = 25, the anti-synchronization between the drive Rössler chaotic system and the
response Rössler chaotic system is provided at t ≥ 30. The anti-synchronization is also observed
in 5 time period in Fig. 5 and Fig. 6 when the active controllers are activated at t = 50 and t = 75.
Therefore, the simulation results validate the effectiveness of proposed active control method.

5. CONCLUSION

In this study, the anti-synchronization of two identical Rössler chaotic systems is applied
with the active control method. The stability of the Rössler chaotic system at zero anti-synchronization error system is guaranteed by applying the appropriate active control signals based
on Lyapunov stability theory. Numerical simulations have been presented to demonstrate the
anti-synchronization and confirm the theoretical analysis. The related in Figs. 4−7 have shown
that the active controllers provide the anti-synchronization of Rössler chaotic systems in 5 time
period after the controllers are activated. Therefore, the proposed active control method works
effectively when anti-synchronizing the Rössler chaotic systems.
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BAL ARILARINDA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SPERMA
SULANDIRMA
Faruk Aral
Semra Sezen Aral

ÖZET:

Arı sperması dondurulması konusunda Türkiye’de yapılıp, yayınlanmış çalışma yok
denecek kadar azdır. Dünyada bal arısı spermasının dondurulması çalışmalarının geçmişi, insan
ve diğer hayvan spermasının dondurulma çalışmaları karşılaştırıldığında fazla uzun sayılmaz.
Bu çalışmada, arı spermasının alınması, sulandırılması ve değerlendirme testleri hakkında bilgi
verilmiştir.
Bu amaçla bal arılarında sperma alma, spermatolojik özellikleri, spermanın Sulandırılması
ve sulandırıcılar, sulandırıcılarda kullanılan kryoprotektan maddeler, dondurulan spermanın
değerlendirilmesi konularında, kısa ve öz bilgiler verilmiştir. Bazı önemli sonuçlar belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bal arısı, sperma, sulandırıcı, kryoprotektan.

Giriş

İnsanlarda ve çiftlik hayvanların da sperma başarıyla dondurulabilmektedir.
Sperma dondurma tekniğinde henüz bal arılarında (Apis mellifera L.) istene başarı
gerçekleştirilememektedir. Günümüzde,
ilkbahaharın sonlarında ve yaz aylarında
taze sperma verecek erkek arı bulunduğunda suni tohumlama yapılabilmektedir. Arı
spermasının dondurulması hem genetik ilerlemeye katkı sağlayabileceği gibi hem de gerekli
olduğunda fertilitesi ve genetik yapısı bilinen donmuş spermayla kraliçe arılar her zaman
tohumlanabilecektir. Arı spermasının dondurularak saklanması, yetiştirici ve araştırıcılar için
istenen özellikte genetik materyalin her zaman hazır olması anlamına gelmektedir ( Cobey,
2007, Taylor ve ark., 2009).
Bal arısının spermasını dondurma çalışmaların geçmişi eski değildir. Son 20-30 yıl için
de bu yönde çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Çözüm sonu spermatozoa motilitesi
ve canlılık testlerinden istenen başarı elde edilemese de değişik kryoprotektanlarla sıvı
azot buharında dondurulup, sıvı azotta saklama çalışmalarının 1970’li yıllarda başladığı
görülmektedir (Melnichenko ve Vavilo, 1976, Harbo 1977, Verma, 1983, Kaftanoglu ve Peng,
1984, Taylor ve ark., 2009).
Geçmişe ait durum bilindiğinde gelecek çalışmalara yön verilebilir. Çalışmada, arı
spermasının alınması, sulandırılması ve değerlendirme testleri hakkında bilgi verilmiştir.
Bal arılarında Sperma Alma ve Spermatolojik özellikler
Sperma alınacak erkek arılar özel kovanlarda yetiştirilebilmektedir. Ayrıca, 15.30 ile 17.30
arası kovana dönen erkek arılar yakalanarak, erkek arı kovanına da konulabilmektedir. Erkek arı
kovanlarına yemleme sağlamak için işçi arılarında girişlerine izin verilebilmektedir. Sperması
alnacak erkek arılar 40X40X40 cm ölçülerindeki tel ve ağaçtan yapılmış bir kafes içine alınırlar.
Sperma alma esnasında spermayı kontamine etmemesi için yaklaşık 10 dakika defekasyonu
sağlamak amacıyla bekletilirler. Sperma toplamalar arasında, sperma alma iğnesinin ucu % 5
Sodium Hypochlorite solusyonuna daldırılır.
Erkek arının thorax ve abdomenine yapılan basınçla, endopallus(penis) eversiyonu
şekillenir. Seksüel yönden erginliğe ulaşmışsa(>12 gün) krem renginde sperma ve mukus
endopallusun ucuna ejekule edilmektir. Harbo şırıngası (Harbo 1985) kullanılarak sperma
alınmaktadır (Harbo 1985, Collins and Donoghue, 1999). Genellikle her erkek arıdan yaklaşık
1 µl sperma alınabilmektedir. Erkek arılardan alınan spermaların yoğunluğu ve miktarı değişik
olabilmektedir. Kraliçe arıyı tohumlamak için gerekli stadart doz 8-10 µl arasında değişmektedir.
Sperma almak için % 0,85 NaCl ile 0,25 dihydrostreptomycin sulfate kullanılır. Alınan
sperma ile fizyolojik tuzun karışmaması için arada hava bırakılır. Fizyolojik tuz yerine, Kiev ve
Hyer solusyonuda kullanılabilmektedir (Ruttner ve Tryasko, 1976, Harbo, 2013).
Spermatozoa testisten seminal veziküle göçü erkek arı yaklaşık 3 günlükken oluşmaya
başlar. Transfer 3-6 günlükken tamamlanır (Kurennoi, 1953). Erkek arı ergenliğe ulaştığında
(6-12 günlük), çiftleşinceye kadar seminal vezikülünde kalır. Genellik sperma almak için 10-21
günlük erkek arıların seçilmesi önerilmektedir (Harbo, 2013).
Sperma rengi açık kremden koyu krem rengine kadar değişmektedir. Her bir erkek arı
10 milyon spermatozoa üretir. Her mikro litre yaklaşık 7,5 milyon spermatozoa içermektedir
(Woyke, 1960, Mckensen, 1964). Spermatozoa belirgin bir başa sahip olmamakla birlikte
flamentoz bir yapıya sahiptir. Uzunluğu 221-270 (ortlama 242 µm) olup osmolaritesi 467
miliosmolar dır (Taylor ve ark, 2009, Harbo, 2013).
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Spermanın Sulandırılması ve sulandırıcılar
Sperma almak için sperma: sulandırıcı oranı 1:1 oranında kullanılabilmektedir. Sulandırıcı:
Sperma oranı 1:1, 3:1, 6:1, 9:1 ve 12:1 oranında sulandırılmakla birlikte, 9:1 ve 12:1 oranları 3:1
göre dondurma sonrası canlılık oranı daha yüksek olmaktadır (Taylor ve ark., 2009). Burada
kullanılan sulandırıcı Kiev ve özel bir tampon sulandırıcı (Na citrate, NaHCO3, KCl, Amoxicillin
ve Catalase, sırasıyla, 2.430, 0.210, 0.040, 0.030 g/100 mL H2O ve 200 µL). Harbo (1977), yüksek
sulandırma oranında dondurulan spermalarla (% 60 sperma, % 30 fizyolojik su, % 10 DMSO),
düşük sulandırma oranına göre (%70 veya % 80 sperma, % 20 veya % 10 fizyolojik su ve %
10 DMSO) yapılan tohumlamalar göre kraliçe arının spermatekasına göç eden spermatozoa
sayısını yüksek bulmuşlardır. Yüksek sulandırma oranlarında dondurulan spermalarda çözüm
sonrası canlılık yüksek bulunmuştur (Taylor ve ark, 2009).
Taze sperma ile tohumlama öncesi phosphate buffered saline (PBS) ile sperma:
sulandırıcı oranı 1:2 oranında sulandırılabilmektedir (Wegener ve Bienefeld, 2012). Sperma
ve sulandırıcıdaki bu oran sperma dondurma amacıyla da kullanılabilmektedir. Dondurma için
farklı bir tampon sulandırıcı (10 mM NaH2PO4, 30 mM Na2HPO4, 75 mM NaCl) kullanılmıştır.
Sperma sulandırıcılarına değişik oranlarda tuz, şeker, Bovine serum albumin,
polyvinylpyrrolidone (PVP) ve amino asit kullanılabilmektedir. Bu sulandırıcılara antibiyotik
olarak, % 0.01 penicillin-GK-salt ve % 0.02 streptomycin sulfate katılmaktadır (Wegener ve ark,
2014).

BAL ARILARINDA
SPERMATOLOJİK
ÖZELLİKLER VE SPERMA
SULANDIRMA

Kryoprotektan
Kriyoprotektanların hücre ve dokuların dondurularak saklanmasında önemli katkı
sağlamaktadır. Günümüzde rutin olarak kullanılan sperma, embriyo, insan ve hayvan kaynaklı
hücre ve dokular dondurulmasında kullanılmaktadır. Bu maddeler hücre içine girip, su dengesi
yoluyla dondurma sırasında hücreleri ozmotik şoktan korumaktadırlar. Ayrıca bu maddelerin,
dondurma ve çözme sırasında suyu bağlayarak hücre içinde elektrolit miktarını ve aynı
zamanda mevcut suyun buz kristallerine dönüşmesini azalttığı da bilinmektedir (Auwera Van
Der ve Cornillie, 1990, McGann, 1991, Nizami ve ark, 2001, Alçay ve ark, 2015).
Kryoprotektanlar % 5 ve 20 oranlarında katılabilmekle birlikte, en iyi sonuçlar % 7-10
civarındaki oranlarda elde edilmektedir. Kryoprotektan amacıyla arı spermasını dondurmada,
DMSO(dimethyl sulfoxide), 99.5%, N,N-dimethyl formamide (DimethForm; 99.8%), ethylene
glycol (EthGly; 99.5%), 1,3-propane diol (PropDiol; _ 99.6%) and 2,3-butane diol (ButDiol;
99.0%), glycerol kullanılmıştır (Kaftanoglu and Peng, 1984, Taylor ve ark, 2009, Wegener and
Bienefeld, 2012, Alçay ve ark, 2015).
In vitro testler
Donmuş-çözünmüş spermanın kalitesini ölçmek amacıyla canlılık testleri kullanılmaktadır.
Bunun için florosan boyalardan SYBR 14 ve propidium iodide (PI) ile vital boyalardan eozinnigrosin daha çok kullanılmaktadır (Harbo 1977, Collins and Donoghue, 1999, Wegener ve
ark, 2012, Wegener ve ark., 2014, Alçay ve ark, 2015).Spermatozoa motilitesi ve çözüm sonrası
motilite (Kaftanoglu and Peng 1984, Taylor ve ark, 2009, Hopkins ve ark, 2012). Kraliçe arını
spermatekasına ulaşan spermatozoa bu grup testler içinde yer alabilmektedir.
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KOP BÖLGESİNDE KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI VE
ORMANCILIĞIN DOLAYLI KATKISI
Metin Savaş
Melek Binici

ÖZET

Kırsal kalkınma, kırsal nüfusun hayat şartlarının iyileştirilmesi ile kent ve kır arasındaki
gelişmişlik farklarını azaltmayı, çevresel ve kültürel değerleri korumayı, sosyal ve fiziksel
yapıyı geliştirmeyi hedefleyen ve çevre ile doğal kaynak dengesini gözeten bir süreçtir. Kırsal
kalkınmada, kırsal alanda yaşayan halkın tarımsal, ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınmalarına
yardımcı olan öğelerden maksimum düzeyde yararlanması hedef alınmaktadır. Kırsal alanlarda
yaygın olan üretim faaliyeti tarım ve hayvancılıktır, ancak bu tek başına kırsal nüfus için yeterli
istihdam sağlayamamaktadır. Dolayısı ile kırsal alanlarda istihdam artırıcı, göç sorununu
çözecek ve geliri çeşitlendirecek alternatif faaliyetlerin de yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu
faaliyetlerden biri de ormancılık çalışmalarıdır. Kırsal kalkınmada, kırsal alanda yaşayan halkın
ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini iyileştirmek adına bu çalışmada; ormancılığın kırsal
kalkınma içindeki önemi ve yeri araştırılmış, yapılan çalışmaların daha iyi hale getirilmesi için
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ormancılık, Kırsal Kalkınma, Kırsal Alan

1. GİRİŞ

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kırsal Sanayi Özel
İhtisas Komisyonu raporu göre; ekonomik nitelikteki etkinliklerin ağırlıkla doğal kaynakların
değerlendirilmesine dayandırıldığı, yüz yüze ilişkilerin göreceli olarak daha yaygın olduğu,
yaşama kurallarının büyük ölçüde gelenek ve göreneklere göre biçimlendiği, teknik ve
teknolojik gelişmeler ile ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerin daha yavaş ve dolayısı
ile gecikmeli olarak gerçekleştiği ortamlar kırsal alan olarak nitelendirilir.
Kırsal kalkınma; kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir
taraftan kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik
farklarının azaltılmasını amaçlayan, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını
ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri,
ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklaşımla planlanan
faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir (DPT, 2006).
Kırsal alanların varlığının devam ettirilebilmesi ve kentli kesime göre daha az ekonomik
ve sosyal imkânlara sahip olan kırsal toplumun yaşam şartlarının iyileştirilebilmesi için
geliştirilen girişimlere kırsal kalkınma adı verilmektedir (Turhan, 2005).
KOP Bölgesi, 65 bin kilometrekare alan içinde çalışan bir kurumdur. KOP İdaresi’nin görev
alanı Konya başta olmak üzere Aksaray, Karaman ve Niğde olarak 4 İlde; 50 ilçe, 263 belde ve
1002 köy bulunmaktadır. KOP dairesi bu alanlarda önemli çalışmalar yapmış, gerek iş gücü
olarak gerekse kamu yararı olarak bu bölgelerde çok yönlü fayda sağlamıştır. Çalışmalarına
tüm hızıyla devam ederek önemli hizmetlerde bulunmaya devam etmektedir. İç Anadolu
bölgesinde bulunan çalışma alanları, bu bölgenin alan büyüklüğü, kurak yapısı, jeolojik
konumu ve yapısı gibi faktörler sebebiyle özellikle kırsal alandaki çalışmaları büyük önem
kazanmıştır.
Bu alanda yaşayan halkın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını geliştirmek için birçok
çalışma yapılmaktadır. Ormancılık çalışmaları ise kırsal alan ve bu alanlar içerisinde yaşayan
halk için büyük önem arz etmektedir. Yalnızca tarım, hayvancılık gibi çalışmalarla insani yaşam
standardının altına kalan bu halk için ormancılık çalışmaları büyük bir iş gücü oluşturmaktadır.
Ekonomik olarak büyük katkı sağlamakla birlikte kırsal kesimede sosyal olarak etki etmektedir.
Bu çalışmalar sadece kırsal kesime fayda sağlamakla kalmayıp ormancılık hizmetlerinde
gittikçe artan bir hızlanma ile kamu yararı adına önemli bir nokta sağlamaktadır.
Ülke ormanlarının var olan yapısı; doğa, iklim ve ekolojik özellikler, ormancılık bilimlerinin
gerektiği önlemler, ulaşılmak istenilen hedefler, toplumun ormanlardan beklentileri, olanaklar,
uluslararası antlaşmalarla belirlenen ilkelere göre önem ve önceliği değişmektedir. Ormanlık
alan içerisinde yapılan tüm çalışmalar ormancılık olarak nitelendirilir.Ağaçlandırma, erozyon
ve sel kontrolü, odun hammaddesi ve odun dışı orman ürünü üretimi, fidan ve bitki materyali
üretimi gibi birçok çalışmaların olduğu ormancılık sektöründe, öncelikle kırsal alan içinde
yaşayan yöre halkının çalışmasını sağlamakta ve o yöreye ekonomik, sosyal, kültürel çok yönlü
fayda sağlamaktadır.
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2. MATERYAL

Yeryüzünün yaklaşık olarak 1/4’ünü kaplayan dağlar ve yaylalar dünya nüfusunun %10’una
ev sahipliği yapmakta ve nüfusun diğer %40’lık bölümü ise orta ve düşük rakımlı su havzaları
civarında yaşamlarını sürdürmektedir. Bu demektir ki; dünya nüfusunun yarısı doğrudan veya
dolaylı olarak dağ kaynaklarından yararlanmaktadır (Anonim, 2002). Türkiye’deki durum da
dünya konjonktürü ile benzerlik göstermektedir. Yüksek ve genellikle dağlık bir ülke olarak
bilinen Türkiye, ortalama olarak 1.132 m yükseltiye sahiptir. Bu değer 330 m ortalama yükseltiye
sahip Avrupa’nın yaklaşık olarak 3.5 katıdır. Türkiye’de yükseltisi 1.000 m’den fazla olan alanlar,
ülke yüzölçümünün %56’sını; 1.500 m’nin üzerinde olan alanlar ise %27’sini oluşturmaktadır
(Uzunsoy ve Görcelioğlu, 1985).
Türkiye nüfusunun %35’i kırsal kesimde yaşamaktadır. Halen kırsal alanda yaşayanların
nüfusu Türkiye nüfusunun %12’sidir. Kırsal kesimde yaşayanların da %35’i orman köylerinde
yaşamaktadır. Bir başka ifade ile kırsal kesimde yaşayan her üç kişiden biri orman köylüsüdür.
Burada yaşayan insanlarımızın hayat standardı ülke, hatta kırsal kesim ortalamasının çok
altındadır. Bu köylerde arazi yetersiz, parçalı, engebeli ve verimsizdir. Büyük çapta erozyon
tehlikesine maruzdur. Yerleşim yerlerinin şehirden uzak, sarp ve yüksek yerlerde olması ulaşım
ve haberleşmenin aksamasına neden olmakta, buna sert iklim şartları da eklendiğinde sağlık ve
eğitimi de olumsuz etkilemektedir. Bu kesim devlet yatırımlarından da en az payı alan kesimdir
1997 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 2924 sayılı Kanuna ek olarak kabul edilen Orman
Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre; orman içi veya ormana
bitişik köyler “orman köyü” ve orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak bu köyde oturan
halk da “orman köylüsü” olarak adlandırılmaktadır (Anonim, 1997).
Bu çalışmada Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde illerinin kırsal kesimde yaşayan
yöre halkını, jeolojik, ekonomik konumu düşünülerek ormancılık çalışmalarının bu illeri
kapsayan KOP bölgesi içinde kırsal alana katkıları incelenmektedir. Bunun için kalkınma
planları, üniversite ders notları, DPT yayınlamış olduğu bilgi belgeler, Konya Orman Bölge
Müdürlüğünde yetkililerinin görüşleri ve bu konuda yardımcı olabilecek her türlü bilgi belge
ile web araştırması kullanılmıştır.

3. BULGULAR

Ülkemizde mülkiyeti devlete ait 20.7 milyon ha orman alanı içerisinde; 1997 yılı nüfus
sayımına göre 7337 orman içi köyde 2.5 milyon, 12824 orman bitişiği köyde 5.1 milyon kişi
olmak üzere toplam 20161 orman köyünde 7.6 milyon kişi yaşamaktadır. 1985 yılı nüfus sayımı
verilerine göre 10.2 milyon kişinin yaşadığı orman köylerinde, bu yıldan itibaren başlayan nüfus
azalması 1997 yılından bu yana da artarak devam etmektedir.
Ormancılıkta yapılan çalışmaların tümü öncelikli olarak çalışılacak alana en yakın iki köye
ilan edilmektedir. yapılan bu çalışmaların öncelikle yöre halkına hitap etmesi, o alan içerisinde
halkın hem kendi yöresinde çalışma imkanı sunuyor hem de tarım, hayvancılık gibi alışılagelmiş
geçim kaynaklarından farklı bir iş gücü sağlıyor.
Son yıllarda yapılan çalışmalar hem üstün kamu yararı gözetmek amacıyla hem de halka
iş olanağı sunmak amacıyla daha da artmış durumdadır. Belirlenen alanda çalışma yapılması o
yöreye iş imkanı sunulabilir. Fakat genel tabloda ise herkes bu imkandan yararlanamamaktadır.
çünkü bütün köylere, yapılan ihale ilan edilememektedir. Buda çalışacak kişileri kısmen
o yöreyle sınırlandırmaktadır. Son yıllarda ise OGM ve İŞKUR çalışmaları ile yaz aylarında
çalıştırılmak üzere TYÇP (Toplum Yararına Çalışan İşçi) adıyla isteyen herkes başvurmuştur. Hem
ormancılık çalışmaları hızlanmış, hem de istihdam kaynağı artmıştır.
Yapılan gözlem ve araştırmalar neticesinde KOP bölgesi içerisinde kırsal alanda yaşayan
insan sayısının fazlalığı göze çarpmaktadır. Bununla birlikte insanlara iş imkanı sağlayacak
ve gelir kaynağını yükseltecek çalışmalar araştırılmıştır. Ormancılık çalışmaları ise bu yönden
bakıldığında hem OGM adına hem de kırsal halka büyük imkanlar sunmuştur.KOP dairesinin
yaptığı projeler kırsal alanlarda çok büyük fayda sağlamışsa da ormancılığın kırsal alan içerisine
katkısı daha da büyümüş ve her iki kurumda paralel olarak büyük adımlar atmıştır. Devam
ettiğimiz araştırmalar neticesinde KOP bölgesinde ve Orman İşletmelerinin sınırları içerisinde
kalan birçok alanda ekoturizm gerçekleştirebileceği kanaatine varılmıştır. Ekoturizm faaliyetleri
kısıtlı kalmış ve öenmeli adımlar atılmamıştır. Ayrıca bu alanlarda yapılan çalışmaların tümü o
yöre halkı içinde genellikle erkekler tarafından çalışıldığı görülmüştür.Atılan adımların kadın
istihdamınıda arttırıcı özellik taşıması büyük önem arz etmektedir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

KOP Bölgesi’nde yer alan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri kırsal alanları ayrı ayrı
önemli potansiyellere sahip olsa da yeterince değerlendirilememektedir. Sadece tarım odaklı
geliştirilen projeler yörelerin potansiyellerini ve enerjisini yeterince değerlendirilememesine
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sebep olmaktadır. Kırsal kalkınma adına KOP Bölgesinde alternatif girdi sağlamak adına kırsal
alanlarda ormancılık faaliyetleri üzerinde durulması gerekmektedir.
Ülkemiz, barındırdığı kırsal nüfusun miktarı hala toplam nüfusun oranına göre yüksek
olması nedeniyle, kırsal kalkınma çalışmaları önem teşkil etmektedir. Kırsal alanların yani
dolayısıyla orman köylüsünün kalkınmasını sağlamada örgütlü ve dayanışma içersinde
hareket edilmesi gereklidir. Bu yüzden kırsal alanda ekoturizm etkinlikleri etkili bir araç olarak
düşünülebilir.
Türkiye ormancılığı, ormanların içerisinde ve bitişiğinde yaşayan orman köylüleri ve bu
kesim ile ormanlar arasındaki çeşitli ilişkiler nedeniyle, farklı bir yapıya sahiptir. Ormanlarla içiçe yaşayan orman köylüleri; oldukça düşük bir gelir seviyesine sahip, yeterli büyüklükte ve düz
araziye sahip olmayan, tarım arazisi olmaması gereken V.- VII. sınıf arazileri bu amaçla işleyen,
parçalı yerleşim deseni nedeniyle alt yapı ve kamu hizmetlerinden yeterince yararlanamayan
(Anonim, 2005) kırsal kesim öbeğini oluşturmaktadır.
Orman köylülerinin sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan yaşam standartlarının düşük
olması, onları ormana yönelten başlıca faktördür. Ormanlara yönelme ise, olumsuz anlamda;
ormandan kesip satma, yakmak suretiyle tarla açma gibi en düşük faydayı getirip, ormanın
sürekliliğini kıracak biçimlerde olmaktadır (Coşkun, 1998). Şurası bir gerçektir ki; ormana en
yakın çevrede yaşayan orman köylüsünün ormana olan ekonomik bağımlılığı giderilmeden
ve sosyo-ekonomik yapısı iyileştirilmeden ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek
mümkün değildir.
Kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım sektöründen veya benzer kırsal
mesleklerden sağlayan birey ve toplulukların, insanca hayat koşullarına kavuşturulması için
onlarda önce bu yönde bir ihtiyaç duygusu oluşturmak, sonrada bu duygu yönünde çaba
harcamaları için onlara maddi ve manevi açıdan tüm yardımların yapılması ile demokratik
yoldan bu toplulukların ekonomik, toplumsal, kültürel kalkınmalarını sağlama uğraşısı olarak
tanımlanabilmektedir. Diğer taraftan; Kırsal kalkınma, temelinde, kent - kır arasındaki sosyokültürel ve ekonomik farklılıkların uygun bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde
kalkındırmayı, bir başka deyişle, göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi amaçlayan politik
bir tercihtir (Gülçubuk, 2002).
Kırsal alanda ormancılık çalışmalarının amacı, kırsal alanlarda yaşayan toplumların
ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklarını geliştirmek ve bu gelişmeye yerel halkın aktif
katılımını sağlamak olmalı ve bu kapsamda belirlenen sürdürülebilir kalkınma için istihdam
edici olmalıdır.
Sonuç olarak yukarıda da kısmen anlatıldığı gibi OGM ve KOP idaresi birlikte veya paralel
çalışarak, kırsal kesim halkına büyük önem katmıştır.Ekonomik refah seviyeleri artmış, iş
istihdamı artmıştır. Ekoturizm, kadın istihdamı gibi faaliyetleri arttırarak daha büyük başarılar
elde edilebilir. Bu çalışmalar sonucunda ise gittikçe artan kırsal göçün önüne bir nebzede olsa
geçilebilir.

KOP BÖLGESİNDE KIRSAL
KALKINMA ÇALIŞMALARI
VE ORMANCILIĞIN DOLAYLI
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KOYCK VE ALMON MODELLERİ BAĞLAMINDA ÜRETİM-FİYAT
İLİŞKİSİ: PATATES ÖRNEĞİ
Merve Kaya
Mustafa Acar

ÖZET

Ekonomik dalgalanmalar iktisat teorisinin hakkında çok sayıda teori ve çözüm ürettiği
alanlardan birisidir. Gerek tarımsal ürünlerin fiyatlarında, gerek üretim miktarlarında konjonktür
hareketlerine yoğun bir şekilde rastlanmaktadır. Bu çalışmada patates üretim miktarı ile fiyatları
arasındaki ilişki, üretim miktarının fiyatları bir dönem gecikmeli olarak takip ettiğini belirten
Cobweb Teoremi bağlamında Koyck ve Almon Modelleri kullanılarak incelenmiştir. Koyck
Modeli ile yapılan analizde patates fiyatları ile cari dönem üretim miktarı arasında pozitif bir
ilişki olduğu, ancak üretim miktarının her seferinde fiyatın gecikmeli değerlerinden daha az
oranda etkilendiği tespit edilmiştir. Almon Modeli yardımı ile üretim miktarı ile fiyatlar arasında
polinomsal bir hareketlilik sergileyen modellerin analizi yapılmaktadır. Almon Modeli kullanarak
yapılan analizden elde edilen bulgular, Cobweb Teoreminin öngörüsünü desteklememektedir.
Anahtar Kelimeler:Cobweb Teoremi, Koyck Modeli, Almon Modeli, Patates.

1. Giriş

Konjontürel dalgalanmalar konusu makro iktisat alanının üzerinde en çok inceleme
yaptığı, hakkında çok fazla görüş ayrılıklarına düşüldüğü, farklı başlangıç, gelişim ve yayılma
mekanizmalarına sahip olan bir tartışma alanıdır.
Makroekonomik göstergelerde dönem dönem yaşanan dalgalanmalar iktisatçıların
dikkatlerini üzerine toplamış, bu dalgalanmaların nedenleri hakkında çok sayıda farklı teoriler
geliştirilmiştir. Ancak üzerinde yoğun tartışmalar olmasına rağmen konu hakkında net bir
argüman geliştirilememiştir. Bu durumun temel sebebi; her ülkenin birbirinden farklı bir
ekonomik, beşeri ve coğrafi yapıya sahip olmasıdır. Ayrıca hükümetlerin izledikleri ekonomi
politikalarının da birbirinden farklılık arz etmesi ve her ülkenin farklı sektörlere farklı derecede
önem vermesi ekonomik dalgalanmaların yaşanmasında sayılabilecek diğer nedenlerdendir.
Bu nedenle krizleri veya dalgalanmaları açıklayan genel bir sebep-sonuç ilişkisi kurmak yerine,
sektör, bölge, tarih ve gelişmişlik düzeyi özelinde bir değerlendirme yapmak daha doğru
sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır.
Sektör bazında konjonktürel dalgalanmalar konusu incelendiğinde, tarım sektörü için üç
farklı teori ya da kanunun geliştirilmiş olduğu görülür. Bunlar, Güneş Lekeleri Teoremi (1875),
King Kanunu (17. Yy) ve Cobweb Teoremi (1938)’dir.
Bu çalışmada patates piyasasında yaşanan dalgalanmalar Cobweb Teoremi özelinde
Koyck ve Almon Modelleri ile incelenecektir. Cobweb Teoremi üreticilerin üretim miktarı
kararı alırken bir önceki dönem fiyatlarını baz aldıklarını, bir önceki dönem fiyatların yüksek
olması durumunda üreticilerin cari dönem üretim miktarlarını artırdıklarını, aksine düşük
olması durumunda ise cari dönemde de fiyatların düşük olacağı beklentisine girdiklerinden
üretim miktarlarını kıstıklarını ifade etmektedir. Koyck ve Almon Modelleri Cobweb Teoremine
eleştiri olarak geliştirilen Uyarlanabilir Beklentiler Teorisi altında yer alan Gecikmesi Dağıtılmış
Modellerdir.
Koyck Modeli, geçmiş dönem fiyatlarının cari dönem üretim miktarını her seferinde azalan
oranda etkilediğini ifade etmektedir. Buna göre üretim miktarı bir önceki dönem fiyatından,
daha eski dönemlerin fiyatlarına göre daha çok etkilenmektedir. Yani üretici kararında etkili
olan fiyatlar daha çok yakın dönem geçmiş fiyatlarıdır.
Almon Modelinde ise geçmiş dönem fiyatları üretim miktarını belirli bir ağırlıkta
etkilemektedir. Ancak Almon Modelinde geçmiş dönem fiyatları üretim miktarını Koyck
Modelinde olduğu gibi doğrusal bir şekilde azalan oranda değil, belirli bir polinominal ağırlıkta
etkilemektedir. Aşağıdaki başlıkta Koyck ve Almon Modellerinin matematiksel altyapıları
anlatılmıştır.

2. Koyck Modeli

Koyck modelinde, bağımsız değişkenin gecikmeli değerleri, bağımlı değişkeni belli bir
ağırlıkta etkilemekte, modeldeki bağımsız değişkenlerin gecikme dönemi arttıkça bağımlı
değişkeni açıklama gücü zayıflamaktadır. Bu da değişkenin zaman içindeki etkisinin azaldığını
gösterir. Böylece Koyck, modeli indirgenmiş bir hale getirerek regresyon denkleminin tahmin
edilmesini sağlamıştır. İndirgenmiş yapıdaki modele ulaşmak için Eşitlik (1)’deki gecikmesi
sonsuz dağıtılmış bir modelde Koyck, bütün β’ların aynı işaretli olduğunu, bunların da
geometrik biçimde azaldığını varsaymıştır (Özçelik ve Özer, 2006: 335).
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(3)
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Ancak böyle bir modelin bilinmeyen β parametrelerinin fazla olmasından ve λ katsayılarının
doğrusal olmamasından dolayı tahmin edilmesi kolay değildir. Eşitlik (3) ile verilen denklem
bir dönem geri çekilirse;
(4)

Eşitlik (4) elde edilir. Eşitliğin her iki tarafı λ ile çarpıldığında;
(5)
Eşitlik (4) ile (5)’in farkı alındığında Eşitlik (6)’ya ulaşılır.
(6)
Eşitlik (6) yeniden düzenlendiğinde,
(7)
(8)
Koyck dönüşümü olarak anlatılan bu süreçte sonsuz sayıdaki parametrelerden üç bilinmeyenli
(α, β , λ) bir model elde edilmiştir. λ (0< λ < 1), dağıtılan gecikmenin azalma oranını temsil
ederken, (1-λ) ise uyarlanma hızını ifade etmektedir.
βk gecikme katsayısının değeridir. λ, 1’e ne kadar yakınsa, βk’daki azalma oranı o kadar hızlı
gerçekleşir, aksi durumda βk’daki azalma oranı o kadar düşük olur. Modelde ortalama gecikme
sayısını belirlemek için, (λ/1 - λ) dönüşümü yapılır. Ortalama gecikme sayısı ile X bağımsız
değişkeninde oluşan bir birimlik değişimin, bağımlı değişken Y üzerinde hissedilir ölçüde bir
etki yaratabilmesi için geçmesi gereken zaman süreci belirlenir (Gujarati, 2012: 624).
Başlangıçta model içerisinde sonsuz sayıda α ile sonsuz sayıda β’yı tahmin etme zorunluluğu
varken, şimdi yalnızca üç bilinmeyen değişkeni α, β0 ve λ’nın tahmini ile gecikmesi dağıtılmış bir
model hesaplanabilir (Özçelik ve Özer, 2006: 335).
Şekil 4’te şimdiki ve yakın geçmişteki gelirlerin bugünkü tüketimi uzak geçmişteki gelire göre
daha fazla etkileyeceği gösterilmektedir. βk katsayısının değeri, ortak β0’dan başka λ’ya da
bağlıdır. λ’nın pozitif olması, β’ların işaret değiştirmesini engellemekte, λ < 1 varsaymakla da
uzak β’lara yakın β’lara göre daha az ağırlık tanınmış olmaktadır (İşyar, 2012: 330).
Şekil 2: Koyck Modelinde Azalan Geometrik Dağılım

Kaynak: Gujarati, (2012). “ Basic Econometrics” s: 623
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2.1. Koyck Modeli Literatürü
Özçelik ve Özer (2006), 1973-2004 arası buğday üretim-fiyat ilişkisini Koyck modeli
bağlamında tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada buğday üretiminin geriye doğru en
fazla üç yılın fiyatından etkilendiğini ve buğday fiyatında yaşanacak bir değişimin, buğday
üretiminde hissedilebilir bir etkiye neden olabilmesi için geçmesi gereken sürenin 10 ay
olduğunu tespit etmiştir.
Erdal (2006), Türkiye’de büyük ölçüde ticari amaçla üretimi gerçekleştirilen domatesin
üretim – fiyat ilişkisini gecikmesi dağıtılmış modellerden Koyck modeli ile analiz etmiştir.
Çalışmada 1975-2004 dönemi verileri kullanılmış, buna göre domates üretiminin geriye doğru
en fazla üç yılın fiyatlarından etkilendiği, ayrıca domates fiyatlarında ortaya çıkan değişimin
domates üretiminde önemli ve hissedilebilir düzeyde bir etkiye sahip olması için geçmesi
gereken zamanın 18,23 yıl olduğu tespit edilmiştir.
Çelik (2014), 1962-2013 yılları arası kabuklu fındığın üretim ve fiyat ilişkisini Koyck modeli
ile incelemiş ve üretimin geriye dönük en fazla dört yılın fiyatlarından etkilendiği, ayrıca
fiyatlarda ortaya çıkan değişimin, üretim miktarını etkileyebilmesi için geçmesi gereken sürenin
1.1 yıl olduğu belirlenmiştir. Öte yandan cari dönemde kabuklu fındık fiyatında meydana
gelen 1 TL’lik artış üretimi 0.031 ton, bir önceki dönem fiyatlarında meydana gelen 1 TL’lik
artış üretimi 0.016 ton, iki dönem önceki fiyatlardaki 1 TL’lik artış üretimi 0.0085 ton, üç dönem
önceki fiyatlardaki 1 TL’lik artış üretimi 0.0045 ton ve 4 dönem önceki fiyatlardaki 1 TL’lik artış
üretimi 0.0023 ton artırmaktadır. Buna göre kabuklu fındık fiyatlarının birinci, ikinci, üçüncü ve
dördüncü dönem gecikmeli değerlerindeki değişmeler üretim üzerinde pozitif ancak giderek
azalan bir etkiye sahiptir.
Doğan ve diğerleri (2014), 1991-2012 yılları arasında patatesin üretim ve fiyat etkileşimini
gecikmesi dağıtılmış Koyck modeli ile analiz etmiş, buna göre patatesin geriye dönük en fazla
iki yılın fiyatlarından etkilendiği, patates fiyatlarında ortaya çıkan değişimin patates üretiminde
hissedilebilir bir etkiye sahip olması için geçmesi gereken sürenin 1,45 yıl olduğunu tespit
etmiştir. Ayrıca patates fiyatlarının gecikmeli değerleri patates üretimi üzerinde pozitif yönlü
bir etki oluşturmakla beraber bu etki gittikçe azalan bir trend ortaya koymaktadır.
Erdal, G. ve Erdal, H. (2008), Türkiye’de kuru soğan üretiminde üretim ve fiyat ilişkisini
gecikmesi dağıtılmış Koyck modelini kullanarak 1975-2006 yılları için analiz etmiştir. Çalışmaya
göre kuru soğan üretimi geriye doğru en fazla beş yılın fiyatlarından etkilenmekle birlikte
kuru soğan fiyatında meydana gelen değişim 1,19 yıl sonra üretim miktarı üzerinde etili
olabilmektedir.

3. Almon Modeli

Gecikmesi dağıtılmış sonsuz bir model olan Koyck modelinde bütün β değerleri aynı
işarete sahip ve geometrik olarak azalan bir şekli ifade etmektedir. Oysa β parametresi önce
azalan bir seyir izleyip sonra artabilir veya tam tersi de olabilmektedir. Koyck modelinin
β parametresi üzerindeki bu varsayımı farklı olabilecek diğer durumlar için bir sınırlama
getirmektedir. β parametresinin bu şekilde azalan-artan bir seyir izlemesi onun çok terimli
bir hareket halinde olduğunu gösterir. Aşağıdaki şekilde Almon Modelinde, β parametresinin
izleyebileceği seyir gösterilmiştir (Kutlar, 2012: 337).
Şekil 3: Almon Modelinde β Parametresinin Polinominal Seyri

Kaynak: Gujarati, 2012
Şekil 5’te yatay eksende bulunan “i” zamanı, dikey eksende yer alan βi gecikmelerin
uzunluğunu ifade etmektedir.
Eşitlik (9)’da sonlu gecikme modeli verilmiştir.
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Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + β2Xt-2 + ……+ βk Xt-k + ut

(9)

Model kısaca şu şekilde yazılabilir:
(10)
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Weierstrass’ Teoremini takiben, Almon βi katsayısının i gecikme uzunluğu polinomundaki
uygun bir dereceye yakınsayacağını varsayar.

βi = α0 + α1i + α2i2

(11)

Şekil 5 (a)’daki fonksiyon ardışık, ikinci dereceden bir i polinomudur. Ancak β katsayılarının
Şekil 5 (c)’deki gibi olduğu durumda fonksiyon
βi = α0 + α1i + α2i2 + α3i3

(12)

Polinom genelleştirilirse;
βi = α0 + α1i + α2i2 + αmim		

m<k

(13)

Eşitlik (13), m’inci dereceden bir i polinomudur. Almon Modelinin nasıl işlediğini görmek
için β’nın Şekil 5 (a)’daki gibi bir şekil izlediği varsayılsın. (15) nolu denklem, Eşitlik (13)’de yerine
yazılırsa;
(14)
(15)

Eşitlik (14) aşağıdaki şekilde yazılırsa;
(16)
Eşitlik (16) elde edilir. Bu denklem OLS yöntemi ile elde edilmiştir. Almon modelinde Y’nin
X’e göre değil, Eşitlik (12)’de Z değişkenine göre OLS tahmin yöntemi kullanılmıştır. Modelde
bulunan ai parametreleri tahmini u olasılıklı bozucu teriminin klasik doğrusal regresyon
modelinin varsayımlarını yerine getirmesi koşuluyla, istenen bütün istatistik özelliklerini
taşıyacaktır (Greene: 2003: 564-565).
Ancak ut hata teriminin klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarını yerine
getirmesi beklenmektedir. Bu açıdan Almon tekniği Koyck metodu üzerinde farklı avantajlara
sahiptir. Yt - 1 stokastik açıklayıcı değişkeninden ve muhtemelen hata terimi ile korelâsyondan
kaynaklanan ciddi tahmin hataları ile karşılaşılmaktadır (Dikmen, 2009: 219). Modelde yer alan
α değerleri Eşitlik (16)’dan, β değerleri de Eşitlik (11)’den tahmin edilir.

397

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

KOYCK VE ALMON
MODELLERİ BAĞLAMINDA
ÜRETİM-FİYAT İLİŞKİSİ:
PATATES ÖRNEĞİ

17
Eşitlik (17), gecikme uzunluğu 3 olan regresyon modeline yerleştirilir ve oluşan
denklemde α’lar ortak parantez içine alınırsa,
(18)
denklemi elde edilir. Bu denklemde yer alan W katsayılarının açılımı aşağıdaki gibidir:
(19)
(20)
(21)

398

Sonuç olarak X’leri kullanarak Z serileri türetilir ve bunların açıklayıcı değişken olarak
kullanılması ile Eşitlik (21)’deki Almon modeli tahmin edilir.
3.1. Almon Modeli Literatürü
Wickens ve Greenfield (1973), Brezilya’daki kahve için yapılan yatırım ile kahve üretimi
arasındaki ilişkiyi 1932-1969 arası yıllık verilerini kullanarak incelemiştir. Yazar Brezilya’da
potansiyel üretim miktarının belirlenmesinde temel faktörün geçmiş dönem kahve yatırımı
olduğunu; yatırım ve hasat kararlarının temelde beklenen fiyata bağlı olduğunu belirtmektedir.
Wickens ve Greenfield’ın (1973) analizinde, kahve üretim miktarını belirlemek amacıyla 8
gecikme ve 4. dereceden polinom kullanılarak yapılan Almon Modeli analizi sonucunda elde
edilen alt denkleme ait parametrelerin katsayılarının işaretleri beklentiler ile uyuşmamaktadır.
Başka bir ifade ile çalışma sonucunda gecikmeli arz miktarları ile üretim miktarı arasında
negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Greenfield ve Wickens, kahve piyasasındaki bu durumun
beklenmeyen don olaylarından ve yatırımın net ölçülememesinden kaynaklanabileceğini ifade
etmektedir.
Heerde, Leeflang ve Wittink (2000), marketlerde hanehalkının promosyonlardan ne
ölçüde etkilendiklerini belirlemek amacıyla ürünlerin haftalık gecikmeli fiyat ve miktar serilerini
kullanarak Almon Modeli yardımı ile bir inceleme yapmış ve promosyonun %4 ile %25 arasında
etkili olduğunu tespit etmişlerdir.
Schwartz (2000), Amerika’daki hava kirliliği ile 65 yaş üzerindeki günlük ölüm oranları
arasındaki ilişkiyi 1986-1993 dönemi yıllık verilerini kullanarak kısıtlı ve kısıtsız Almon Modeli
bağlamında incelemiştir. Kısıtlanmış modelde hava kirliliğindeki %1 artış sonucunda ölüm
oranları %0,65 oranında artarken, kısıtlanmamış modelde hava kirliliğindeki %1’lik artış, ölüm
oranlarını %1,4 oranında artırmaktadır.
Edirisinghe ve Perera (2005), Sri Lanka’da önemli bir ekonomik değeri olan ve üreticiyi
harekete geçiren en büyük faktörün fiyat olduğu kauçuğun üretim-fiyat ilişkisini 1980-2004
yılları için incelemiştir. Üretim miktarı kararında geçmiş sekiz yılın fiyatlarının etkili olduğu,
ancak geçmiş dört dönem fiyatlarının üretici üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir.
Dikmen (2006), 1982-2003 dönemleri arası fiyat ve gecikmesi dağıtılmış değerlerin tütün
üretimine olan etkisini Koyck ve Almon tekniğini kullanarak ayrı ayrı incelemiş, sonuç olarak
da Almon Modelinin tütünün üretim-fiyat ilişkisini Koyck modeline göre daha iyi açıkladığını
tespit etmiştir.
Cezayirli (2007), GSMH ile M1, GSMH ile M2 ve Sanayi Üretimi ile M2 arasındaki gecikmeli
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ilişkileri Aralık 1995 - Aralık 2006 çeyrek dönemlik verileri kullanarak Almon Modeli ve EKK (En
Küçük Kareler Yöntemi) ile inceleyip kurulan modeller ve uygulanan analiz yöntemleri arasında
bir karşılaştırma yapmıştır.
Cezayirli (2007), GSMH ile M1 arasındaki ve GSMH ile M2 arasındaki gecikmeli ilişkilerin
incelenmesi için yaptığı analizlerde Almon Modeli’nin EKK tahmin yöntemine göre daha iyi
sonuç verdiğini tespit etmiştir. Öte yandan Sanayi Üretimi ile M2 arasındaki gecikmeli ilişkilerin
incelenmesi için yapılan analizde, EKK tahmin yönteminin Almon modeline göre daha üstün
olduğunu belirlemiştir.
Vergil ve Erdoğan (2009), Türkiye’de J eğrisi etkisinin olup olmadığını, eğer etkinin varlığı
söz konusu ise kaç dönem sonra ödemeler bilançosunun olumlu yönde etkileneceğini tahmin
etmek amacıyla 1989-2005 dönemi çeyrek verileri ile Türkiye için Almon modelini kullanarak
regresyon analizi yapmıştır. İkinci dereceden polinom ve sekiz gecikme katsayısı ile kurulan
Almon Modeli sonuçlarına göre, Türkiye’de yapılan bir devalüasyon, dört dönem sonra etkisini
göstermektedir. Yapılan tahminlere göre devalüasyon kararı ilk önce ticaret bilançosunu
kötüleştirmekte, dördüncü dönemden yedinci döneme kadar ticaret bilançosu düzelmekte ve
yedinci dönemden sonra ticaret bilançosu fazla vermeye başlamaktadır. Elde edilen bulgulara
göre, J eğrisi etkisinin Türkiye için geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Doğan ve Gürler (2013), Türkiye’de kuru soğan üretimindeki üretim-fiyat ilişkisini
gecikmesi dağıtılmış modellerden Almon Modeli ile tahmin etmiştir. Çalışma 1990-2011
dönemini kapsamakta, incelenen dönemde kuru soğan miktarı ile fiyatlar üzerinde yüzde
doksan üzerinde bir korelâsyon ilişkisine rastlanmıştır. Kuru soğan üretiminin geçmiş altı yıldaki
fiyatlarından negatif etkilendiği, yedinci yılın fiyatından ise pozitif etkilendiği ve geriye doğru
gidildikçe fiyatların etkisinin cari yıldaki üretime etkisinin azaldığı tespit edilmiştir.
Doğan ve diğerleri (2014b), Samsun ilindeki çeltik üretim ve fiyat ilişkisini 1993-2013 yılları
için Almon Modeli bağlamında incelemiştir. Çalışmaya göre çeltik üretimi “t”, “t-1”, “t-2” dönem
fiyatlarından etkilenmekte “t” dönemi fiyatları üretimi negatif yönlü etkilerken “t-1” ve “t-2”
dönem fiyatları üretimi pozitif yönde etkilemektedir.
4. Cobweb Teoremi Bağlamında Almon ve Koyck Modellerinin Uygulamalı Analizi
Çalışmanın bu bölümünde öncelikle fiyat ile üretim miktarı arasındaki ilişkinin belirli
bir ağırlıkta seyrettiğini ve geçmiş dönem fiyatlarının, üretim miktarını her seferinde
azalan bir oranda etkilediğini ifade eden Koyck Modelinin ampirik analizi yapılmıştır.
Ayrıca bu bölümde modelde yer alan katsayıların belirli bir polinominal seyir izlediğini
ifade eden Almon Modeli kullanılarak üretim fiyat ilişkisi incelenmiştir.
4.1. Koyck Modeli Uygulamalı Analizi
Koyck (1954), bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin, bağımlı değişkeni belirli
bir ağırlıkta etkilediğini ve gecikme ağırlıklarının geometrik olarak azaldığı varsayımından
hareketle modelini indirgenmiş bir hale getirerek regresyon denklemini tahmin etmiştir
(Dikmen, 2009: 214).
βk = β0 λk

k=0,1,2……
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(22)

Burada λ, (0 < λ < 1) dağıtılan gecikmenin azalma ya da düşme oranını, (1 – λ) değeri de
uyarlanma hızını ifade etmektedir.
Gecikmesi sonlu dağıtılmış modeller Eşitlik (23)’deki gibi ifade edilebilir. Denklemde
Qt, yalnızca Pt’nin cari dönem değeri ile değil, Pt’nin belli bir gecikmeye kadar olan değerleri
tarafından etkilenmektedir.

(23)
Teorik çerçevesi ikinci bölümde verilen Koyck modelinden hareketle Türkiye’de 19842013 arası yıllık verileri ile patates üretim-fiyat ilişkisi incelenmiştir. Serilerin iktisadi anlamda
daha istikrarlı bir şekilde yorumlanabilmesi için logaritmaları alınmıştır. Veriler FAOSTAT veri
tabanından elde edilmiştir. Analizde Türkiye için 1984-2013 arası yıllık verileri ile patates
üretimi ve patates fiyatları (Yerel Para Birimi Cinsinden) kullanılmıştır. Patates fiyatlarının reel
değerini elde etmek amacıyla patates fiyatları Tüketici Fiyat Endeksi (TEFE) gıda alt kalemine
endekslenmiştir. Analiz Eviews 8 paket programı kullanılarak En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY)
ile elde edilmiştir.
Modelde kullanılan değişkenler;
LQt: Patates Üretim miktarının logaritması
LPt: Patates Fiyatının logaritması
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3.2.1. Koyck Modeli Bulguları
Koyck modelinin tahmin edilebilmesi için modelin gecikme uzunluğunun belirlenmesi
gerekmektedir. Tablo 1’de Koyck Modelinin Akaike ve Schwarz kriterine göre uygun gecikme
uzunluğunun tespiti sunulmuştur. Schwarz bilgi kriterine göre uygun gecikme uzunluğu 3
olarak belirlenmiştir. Buna göre patates fiyatlarının, patates üretimi üzerindeki etkisi 3 yıldan
sonra sönmektedir.
Tablo 1: Koyck Modeli İçin Gecikme Uzunluğunun Tespiti
AIC

SCH

k=1

-1.676589

-1.536469

k=2

-1.891122

-1.704295

k=3*

-1.985186

-1.751653

k=4

-1.970166

-1.689926

Tablo 2’de patates üretim miktarının bağımlı değişken, 3. gecikmeye kadar fiyatların bağımsız
değişken olduğu modelin sonuçları verilmiştir. Buna göre cari dönem fiyat katsayısının %5
güven aralığında anlamsız çıktığı, patates üretim miktarının üçüncü döneme kadar patates fiyatları tarafından pozitif yönde etkilendiği görülmektedir.

Tablo 2: Üç Gecikmeli Basit Regresyon Modeli
Katsayı

Standart Hata

T-ist

Prob.

C

1.356.940

0.307935

4.406575

0.0000

Logfiyat

0.146609

0.086535

1.694209

0.1026

Logfiyat (-1)

0.311032

0.085748

3.627278

0.0013

Logfiyat (-2)

0.200736

0.090002

2.230354

0.0349

Logfiyat (-3)

0.180465

0.086435

2.087875

0.0472

R : 0.59
2

Prob (F-ist): 0.00017

Modelin açıklayıcılık gücünü ifade eden R2 değeri 0,59’dir, buna göre patates üretim miktarında meydana gelen değişmelerin %59’u patates fiyatının cari ve geçmiş dönem fiyatları
tarafından açıklanmaktadır. Modelin F istatistiğinin olasılık değeri, %5’ten küçük olduğundan
model bir bütün olarak anlamlıdır.
Ancak gecikmesi dağıtılmış modellerde iki önemli sorun modelin güvenirliliği açısından
önemlidir. Bu sorunlardan ilki modele bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin eklenmesinden dolayı modelde çoklu bağıntı sorunu ile karşılaşılabilme ihtimalidir. Diğeri modele gecikmeli değerlerin eklenmesi nedeni ile veri setinde yaşanan gözlem kaybıdır. Eğer veri sayısı
düşük ise gecikmelerden dolayı tahmin değerleri tutarsızlık gösterebilmektedir (Erdal: 2006:
24).
Bu iki önemli sorunu gidermek amacıyla Koyck Modeli kullanılarak yeniden bir tahmin
yapılmıştır. Koyck dönüşümü ile elde edilen denklem Eşitlik (24)’deki gibidir.
(24)
Koyck Modelinden elde edilen tahmin sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Modelin katsayıları
%5 güven aralığında anlamlı, modelin açıklayıcılık gücü %67 olarak tespit edilmiştir. Buna göre
patates fiyatındaki %1’lik artış, patates üretim miktarını %0.15 düzeyinde artırmaktadır. Diğer
yandan bir önceki patates üretim miktarındaki %1’lik artış patates üretim miktarını %0.67 oranında artırmaktadır. Modelin F-istatistiğinin olasılık değeri %5’ten küçük olduğundan ‘model
bir bütün olarak anlamsızdır. H0 hipotezi reddedilir ve model bir bütün olarak anlamlıdır sonucuna ulaşılır.
Tablo 3: Koyck Modeli
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Katsayı

Standart Hata

T-ist

Prob.

C

4.711919

1.456013

3.236179

0.0032

Logfiyat

0.158045

0.070851

2.230678

0.0342

Logmiktar(-1)

0.671343

0.095055

7.062646

0.0000

R :0.67
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Prob (F-ist):0.0000

2

Klasik doğrusal regresyon modelinin en önemli varsayımlarından birisi olan sabit varyans
varsayımı, her bir gözlem değerine ait hata teriminin varyansının aynı olması anlamına gelir.
Diğer bir ifade ile her bir hata terimi ui ’nin varyansı, açıklayıcı değişkenin bütün değerleri için
aynıdır (Dikmen, 2009: 171).
(25)
Bu varsayımın sağlanamaması halinde hata terimlerinin farklı varyansa (değişen varyansa)
sahip oldukları görülür.
ise sabit varyans
ise değişen varyans
Tablo 4’te modelin değişen varyans test istatistiği sunulmuştur. Buna göre modelin değişen
varyans test istatistiklerinin olasılık değeri %5’ten büyük olduğundan ‘modelde değişen varyans yoktur’ Ho hipotezi reddedilemez ve modelin sabit varyanslı olduğu sonucuna ulaşılır.
Tablo 4: Koyck Modeli Değişen Varyans Testi
Değişen Varyans Testleri

F-ist

Prob(F-ist)

Breusch-Pagan

0.2754

0.7613

Harvey

2.3745

0.1122

Glejser

1.0131

0.3765

White

0.5194

0.7590

Regresyon modelinin bir diğer varsayımı da hata terimlerinin diğer hata terimleri ile ilişkili
olmaması durumudur. Otokorelasyonun varlığı durumunda parametrelerin en küçük kareler
tahmincileri sapmasız ve tutarlı olup, etkin değildir. Hata terimi varyansı sapmalı olacağından
parametrelerin varyansı, dolayısıyla t, F ve R2 değerleri de sapmalı olacaktır.

ise ilişki yok,
ise ilişki vardır.
Tablo 5’te Koyck modelinin otokorelasyon test istatistiğinin sonucu gösterilmiştir. Buna
göre Otokorelasyonun olasılık değeri %5’ten büyük olduğundan ‘Otokorelasyon Yoktur’ Ho hipotezi reddedilemez.
Tablo 5: Koyck Modeli Otokorelasyon Testi
Otokorelasyon

Kısmi
Otokorelasyon

Q-İstatistiği

Olasılık Değeri

1

-0.16

-0.16

0.8502

0.357

2

-0.092

-0.12

11.381

0.566

3

0.106

0.073

15.341

0.674

Gecikmesi dağıtılmış modellerde karşılaşılan bir diğer sorun açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ifade eden çoklu bağıntıdır. Modelde çoklu bağıntı sorununun tespiti için Varyans Şişirme Faktörü (VIF) kullanılmıştır. Burada varyans artış faktörü bir bağımsız
değişkenin diğer bir bağımsız değişkenle olan ilişkisini belirlemek için kullanılır ve şu şekilde
hesaplanır:
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Modelde çoklu bağıntının varlığının tespiti için VIF testi uygulanmış ve modelde sabit
terim kullanıldığından “Centered VIF” testi sonucuna bakılmıştır. Bu değerin 0-5 arasında yer
alması durumunda modelde çoklu bağıntının olmadığı sonucuna ulaşılır. Koyck modeli VIF
testinden elde edilen bulgular Tablo 6’da gösterildiği üzere 0-5 aralığında yer aldığından modelde çoklu bağıntı olmadığı sonucuna ulaşılır.
Tablo 6: Koyck Modeli Çoklu Bağıntı Testi
Değişkenler

Centered VIF

C

NA

Logfiyat

1.002974

Logmiktar(-1)

1.002974

Modelin istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmesinin ardından model sonuçları şu şekilde
değerlendirilir: Cari dönem patates fiyatlarındaki %1’ lik artış patates üretim miktarını % 0.15
oranında artırırken, bir önceki dönem patates üretim miktarındaki %1’lik artış üretim miktarını
%0.67 oranında artırmaktadır.
(26)

(27)

Elde edilen bu bulgularla Koyck modelinden türetilen alt denklem yeniden yazıldığında Eşitlik
(28) elde edilir.
(28)
(29)
Gecikmesi dağıtılmış modellerin bir türevi olan Koyck Modelinde, λ katsayısının 0 ile 1
arasında yer almasından dolayı geçmiş değerlerin katsayıları patates üretimi üzerinde giderek
azalan bir etkiye sahiptir. Eşitlik (29)’dan hareketle cari dönemde patates fiyatlarındaki %1’lik
artış patates üretim miktarını %0.158, bir dönem önceki patates fiyatlarındaki %1’lik artış cari
dönem patates üretimini %0.106 oranında artırmaktadır. İki dönem gecikmeli fiyatlardaki %1’lik
artış patates üretim miktarını %0.0712 oranında artırmakta, üç dönem gecikmeli fiyatlarda
görülen %1’lik artış, t dönemi patates üretim miktarını %0.047 oranında artırmaktadır. Dikkat
edilirse Koyck burada geçmiş dönemlerin cari dönem üzerindeki etkisinin giderek azaldığını
belirtmektedir.

(30)
Eşitlik (30)’da Koyck Modelinin medyan (ortalama) gecikme uzunluğu tespit edilmiştir.
Ortalama gecikme sayısından elde edilen bulguya göre patates fiyatlarında ortaya çıkan
değişimin patates üretimi üzerinde önemli ve hissedilebilir bir etkiye sahip olması için gerekli
zaman 2,04 yıldır.
Cobweb Teoremi yalnızca cari dönem üretimi ile bir önceki dönem fiyatlarını ilişkilendiren bir
teoridir. Teoride daha önceki geçmiş dönemlere ait fiyatlara yer verilmemekte ve ilişkinin seyri
şu şekilde gerçekleşmektedir.
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Burada dikkat edilirse t dönemindeki üretim miktarının, t-1 dönemi fiyatı tarafından
belirlendiği ve ikisi arasında pozitif ilişkinin var olduğu görülmektedir. Örneğin t-1 dönemi
patates fiyatı artış gösterdiğinde, t dönemi üretim miktarı artmaktadır. Ancak t dönemi üretim
miktarı ile t-2 dönemi fiyatları arasında negatif ilişki vardır.
Modelde, iki dönem gecikmeli fiyatlarla cari dönem üretim miktarı arasındaki ilişkinin negatif
olması Şekil 6’daki P1 ile Q3 arasındaki negatif ilişki gibidir. Birinci dönemde P1 fiyat seviyesini
düşük bulan üreticiler, arz miktarını Q2’e kısmakta, ikinci dönemde piyasadaki arzın Q2’e
çekilmesi ile fiyatlar P2’ye çıkmaktadır. İkinci dönem fiyatlarını yüksek bulan üreticiler, üçüncü
dönemde de yüksek fiyatların devam edeceği beklentisi içinde olduklarından arzlarını Q3’e
çıkarmışlardır. Burada birinci dönemdeki düşük fiyatlara rağmen, üçüncü dönemde üretim
miktarının artırıldığı, dolayısıyla Cobweb Teoremine göre P1 ile Q3 arasında negatif bir ilişkinin
varlığı görülmektedir.
Şekil 4: Cobweb Teoreminde Sürekli Dalgalanma

Cobweb Teoremi bağlamında fiyatların gecikmeli değerlerinin modele dâhil edilmesi ile
katsayılara ait beklentilerin Eşitlik (32)’deki gibi olduğu görülmektedir.
(32)
Eşitlik (32)’den de görüldüğü üzere tek dönemlere ait katsayıların işaretinin pozitif, çift
döneme ait katsayıların işaretinin negatif olması beklenmektedir.
Üç gecikmeli Koyck Modeli ile elde edilen denklem tekrar ele alındığında bütün
katsayıların işaretinin pozitif olduğu görülmektedir. Oysa Cobweb Teoremi bağlamında oluşan
beklenti üçüncü döneme ait katsayının işaretinin negatif olması yönündedir.
(33)
Koyck modelinden elde edilen sonuçlara göre üreticiler yalnız geçmiş bir önceki dönem
fiyatlarını dikkate almamaktadır. Üretim miktarlarına dair kararın verilmesinde geçmiş üç
dönem fiyatları etkilidir ve üreticiler bu fiyat artış ya da azalışına karşı duyarlıdır. Aslında elde
edilen bulguya göre üreticilerin yalnızca bir önceki dönem fiyatını dikkate alarak zarar ettikleri
durum ortadan kalkmış, daha geniş perspektiften yararlanarak bir değerlendirme yaptıkları
anlaşılmaktadır.
3.1. Almon Modeli Uygulamalı Analizi
Gecikmesi dağıtılmış sonsuz bir model olan Koyck modelinde bütün β değerleri aynı
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işarete sahip ve geometrik olarak azalan bir şekli ifade etmektedir. Oysa β parametresi önce
azalan bir seyir izleyip sonra artabilir veya tam tersi de olabilmektedir. Koyck modelinin
β parametresi üzerindeki bu varsayımı farklı olabilecek diğer durumlar için bir sınırlama
getirmektedir. β parametresinin bu şekilde azalan-artan bir seyir izlemesi onun çok terimli bir
hareket halinde olduğunu gösterir (Kutlar, 2012: 337).
Bu bölümde teorik yapısı ikinci bölümde bahsedilen Almon Modeli 1984 - 2013 yılları
patates ürünü için incelenecektir. Modelde kullanılan veriler FAOSTAT, bitkisel ürünlerin miktarı
ve fiyatları alt veri tabanından elde edilmiştir. Modelde, değişkenlerin daha istikrarlı bir şekilde
ifade edilebilmesi için serilerin logaritmaları alınmıştır.
Almon modelini uygulamaya başlamadan önce yapılması gereken ilk şey uygun gecikme
uzunluğunu belirlemektir. Uygun gecikme uzunluğu Akaike veya Schwarz kriterine göre
belirlendikten sonra polinomun derecesi belirlenir. Burada dikkat edilmesi gereken husus
polinomun derecesinin, gecikme uzunluğu sayısından küçük olmasıdır (Gujarati, 2012:
647). Polinomun derecesi, modelde kullanılan gecikme sayısından küçük olup bu derecenin
belirlenmesi araştırmacının öngörüsüne bırakılmıştır (Tarı, 2002: 252).
β’lara ait denklem katsayıları, polinom derecesinden bir fazla (r+1), bileşik Z
değerlerini türetmek için kullanılır.
(34)
(35)
(36)
(37)

Matematikte Weierstrass teoremi olarak bilinen bir yöntemle β değeri i’nin belirli bir
derecedeki fonksiyonu olarak ifade edilir ve βi Eşitlik (38)’deki gibi ifade edilir (Almon, 1965:
34). Model EKK yöntemi ile tahmin edildiğinde a0 a1 ve a2 katsayıları yerine konulduğunda da β
değerlerine ulaşılır (Tarı, 2002: 253).
(38)
(39)
(40)
(41)
						
3.1.1. Almon Modeli Bulguları
Gecikme uzunluğu patates üretiminin en fazla kaç yıl önceki fiyatlardan etkilendiğini
tespit etmektedir. Tablo 7’de Almon Modeli için uygun gecikme uzunluğu Schwarz kriterine
göre 6 olarak belirlendiği gösterilmektedir.
Tablo 7: Almon Modeli’nin Uygun Gecikme Uzunluğunun Tespiti

SCH
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k=1

0.5555858

k=2

0.421487

k=3

0.260418

k=4

0.141212

k=5

0.030690

k=6*

-0.049444

k=7

-0.037800
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Modelin uygun gecikme uzunluğu Schwarz kriterine göre belirlendikten sonra, polinomun
derecesine karar verilir. Matematikte Weierstrass teoremi olarak bilinen bir yöntemle β değeri
i’nin belirli bir derecedeki fonksiyonu olarak ifade edilir ve β’lardaki dalgalanmaya bağlı olarak
polinom derecesi belirlenir, ancak bunu tam olarak tahmin edebilmek mümkün olmadığından
polinomun derecesinin belirlenmesi araştırmacının kendi öngörüsüne bırakılmıştır (İşyar, 1999:
328). Bu çalışmada uygun polinom derecesi bir olarak belirlenmiştir
Almon Modeli için uygun gecikme uzunluğu 6 olarak, polinomun derecesi ise 1 olarak
belirlenmiş ve model, Tablo 8’de gösterilmiştir.
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Tablo 8: Almon Modeli
Katsayı

Standart Hata

t-ist

Olasılık

C

1.363433

0.319596

4.266120

0.0000

Z0t

0.115215

0.021781

5.289582

0.0000

-3.768375

0.0008

Z1t

-0.072173

0.019152

R2: 0.5834

F-ist:18.91119

Prob(F-ist):0.0000

Elde edilen Almon Modelinde katsayılar %5 güven aralığında anlamlı ve modelin
açıklayıcılık gücü %58 olarak tespit edilmiştir. F istatistiğinin olasılık değeri %5’ten küçük
olduğundan model bir bütün olarak anlamlıdır.
İlk dönemde patates fiyatlarındaki %1’lik artış patates üretim miktarını % 0.11
oranında artırırken, ikinci dönemde patates fiyatlarındaki %1’lik artış patates üretim
miktarını %0.07 oranında azaltmaktadır.
Almon modelinin bir sonraki aşamasında Z değerlerinden yola çıkılarak β değerleri elde
edilecektir. Z değerleri kullanılarak oluşturulan model Eşitlik (44)’deki gibidir.
(42)
(43)

(44)
Modelin regresyon tahmininin temel varsayımlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek
amacıyla, yapılan otokorelasyon test istatistiğinin sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. Buna göre
otokorelasyon testinin olasılık değeri %5’ten büyük olduğundan ‘ Ho otokorelasyon yoktur’
hipotezi reddedilemez ve modelde otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılır.
Tablo 9: Almon Modeli Otokorelasyon Test İstatistiği
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
F-statistic

1.549159

Prob. F(3,24)

0.2276

Obs*R-squared

4.866896

Prob. Chi-Square(3)

0.1818

Tablo 10’da Almon Modelinin değişen varyans test istatistiğinin sonuçları gösterilmiştir.
Modelin dört farklı değişen varyans test istatistiklerinin F değerinin olasılık değeri %5’ten
büyük olduğundan modelde ‘değişen varyans yoktur’ Ho hipotezi reddedilemez.
Tablo 10: Almon Modeli Değişen Varyans Testi
Değişen Varyans Testi

F-ist

Prob(F-ist)

Breusch-Pagan

1.6207

0.2164

Harvey

0.5825

0.5653

Glejser

1.1980

0.3173

White

1.6798

0.1778
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Çoklu bağıntı bağımsız değişkenin gecikmeli değerleri arasında ilişkinin varlığını
ifade eder. Bu durumda parametrelerin en küçük tahmincileri sapmasız, tutarlı ancak
etkin değildir. Varyansların olduğundan küçük görünmesi, t istatistiğinin değerini
büyültmekte ve anlamsız bir katsayının anlamlı olma olasılığını artırmaktadır. Sonuçta
t ve F testleri güvenirliliklerini yitirmekte ve yanıltıcı sonuçlar vermektedir. Modelin
çoklu bağıntı testi için VIF (Varyans Şişirme Testi) kullanılmış ve sonuçları Tablo 11’de
gösterilmiştir. Tabloda yer alan istatistikler 0-5 aralığında yer aldığından modelde çoklu bağıntı
yoktur sonucuna ulaşılır.
Tablo 11: Almon Modeli Çoklu Bağıntı Testi
Değişkenler

Centered VIF

C

NA

Z0t

1.015583

Z1t

1.015583

Oluşturulan Almon Modelindeki Z0t ve Z1t değişkenleri cari ve bir dönem gecikmeli
fiyatları ifade eden doğrusal bir denklem değildir. Z0t içerisinde cari dönem fiyatı ve altı
dönem gecikmeli fiyatları bulunduran polinominal bir değişkendir. İlk dönemde patates
fiyatlarındaki %1›lik artışın, patates üretimini %0.11 oranında artırdığı görülmektedir.
Modelde kullanılan bir diğer değişken olan Z1t içerisinde altı dönem gecikmeli fiyatların
ağırlıklarındırılmış bir ifadesidir. İlk dönemde (Z0t ) patates fiyatlarındaki bir artış, patates üretim
miktarını pozitif yönde etkilerken, diğer dönemde (Z1t) patates fiyatlarındaki %1’lik artış,
patates üretim miktarını %0.07 oranında azaltmaktadır.
Almon modelinin bir sonraki aşamasında Z değerlerinden yola çıkılarak β değerleri elde
edileccektir.
β değerleri aşağıdaki şekilde elde edilmektedir.
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
Almon Modelinin nihai denklemi Eşitlik (53)’teki gibidir. Buna göre cari dönem patates
fiyatlarındaki %1’lik artış, cari dönem patates üretim miktarını %0.11 oranında artırmakta, bir
önceki dönem patates fiyatlarındaki %1’lik artış cari dönem patates üretim miktarını %0.04
oranında artırmakta iken, 2,3,4,5 ve 6. dönemdeki fiyat değişimleri ile miktar değişimi arasında
negatif ilişki tespit edilmiştir.
(53)

Almon Modeli sonuçlarına göre cari dönem ve bir önceki dönem fiyatlarındaki değişim
ile patates üretim miktarındaki değişim pozitif ilişkili iken, diğer geçmiş dönemler ile negatif
ilişkilidir.
Eşitlik (32)’de belirtildiği gibi Cobweb Teoreminde katsayılara ait beklentiler; çift dönemde
negatif, tek dönemlerde ise pozitiftir. Almon Modelinden elde edilen bulgular dikkate
alındığında üretim miktarının geçmiş 6 dönem fiyatları tarafından etkilendiği ancak, ikinci
dönemden itibaren fiyat ile üretim miktarı arasında negatif ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu
ilişki bir başka deyişle ile şunu ifade etmektedir: İkinci dönemden itibaren geçmiş dönemlerdeki
fiyat artışlarına karşın üreticiler ürün miktarını artırmamaktadır.
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Fiyatlardaki artışa rağmen üreticilerin arzlarını kısmaları üretimde fiyat dışındaki
faktörlerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Destek ödemelerinin yetersiz kalması, iklim
koşulları, patates üretiminde yaşanan bitki hastalıkları üretimi etkileyebilecek diğer nedenler
olabilir. Ayrıca yüksek fiyat durumunda, devletin yurt dışından ürün ithal etmesi üreticiyi
karamsarlığa sürükleyebilmekte, üretici yüksek fiyatlara rağmen ürün arzını kısabilmektedir.
Almon Modelinden elde edilen bulgular Koyck Modeli bulguları ile örtüşmemektedir.
Bu iki modelin sonuçlarının farklılığı kendi teorik altyapı farklılıklarından kaynaklanmaktadır.
Koyck Modeli, cari dönem fiyat ve bir dönem gecikmeli üretim miktarını içinde barındıran
ve gecikmeli değerlerin etkisinin cari dönem değerini her seferinde azalan oranda etkilediği
bir modeldir. Oysa Almon modelinde geçmiş dönemlerin fiyatlarını içerisinde barındıran
polinominal bir denklem elde edilmektedir. Bu polinominal denklemle fiyatın gecikmeli
değerleri belirli bir oranda ağırlıklandırılmaktadır. Dolayısıyla iki analizde farklı sonuçların elde
edilmesinin nedeninin modellerin farklı denklemler üzerine kurulmasından kaynaklanıyor
olabileceği düşünülmektedir.

KOYCK VE ALMON
MODELLERİ BAĞLAMINDA
ÜRETİM-FİYAT İLİŞKİSİ:
PATATES ÖRNEĞİ

4. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada Giffen Paradoksu, King Kanunu, Cobweb Teoremi gibi çeşitli iktisat teorilerine
konu olan patatesin üretim fiyat ilişkisi Türkiye için 1984-2013 dönemi yıllık verileri kullanılarak
Cobweb Teoremi bağlamında Almon ve Koyck Modelleri kullanılarak incelenmiştir.
Patates üretim miktarının bağımlı, geçmiş dönem patates fiyatlarının bağımsız değişken
olarak ele alındığı Koyck Modeline göre üretim miktarının belirlemesinde geçmiş 3 dönem
fiyatlarının etkili olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de geçmiş 3 dönem patates fiyatlarındaki
artışın, cari dönem patates üretimini artırdığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla Koyck Modeli
sonuçları dikkate alındığında, Türkiye’de patates üretimi ile fiyatları arasında pozitif ilişkinin var
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Çalışmada ayrıca 1984-2013 dönemi yıllık verileri ile Türkiye patates üretim miktarı ve
fiyatları Almon Modeli bağlamında incelenmiştir. Polinomun derecesinin ve uygun gecikme
uzunluğunun belirlenmesinin ardından kurulan Almon modelinde patates üretim miktarının
geriye dönük altı dönemin fiyatlarından etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca cari ve bir
dönem önceki patates üretim miktarı ile fiyatları arasında pozitif ilişkiye rastlanırken diğer
dönem fiyatları ile üretim miktarı arasında negatif ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Almon
Modeli kullanarak yapılan analizden elde edilen bulgular, Cobweb Teoreminin öngörüsünü
desteklememektedir.
Almon Modeli sonuçlarına göre, üretim ile fiyatlar arasında negatif ilişkinin tespit
edilmesinin nedeninin fiyat dışındaki diğer faktörlerden de kaynaklanıyor olabileceği
düşünülmektedir. Ezekiel (1938), Cobweb Teoremini adlı makalesinde, teorinin yaklaşık olarak
belirli varsayımları yerine getirdiğini, ancak belirli hususlarda da sınırlandırılması gerektiğinden
söz etmektedir. Çiftçilerin geleceğe dair anlaşmalarını yaparken sözleşme üzerinden hareket
edebildiklerini ve bu nedenle üretimlerini artırma güçlerinin zayıf olabileceğini dolayısıyla bu
durumun üretim miktarında fiyat dışındaki dalgalanmalara yol açabileceğini belirtmektedir.
Ayrıca Ezekiel (1938), bazı malların üretim miktarının belirlenmesinde yalnızca geçmiş
dönem fiyatı/fiyatlarının etkili olduğu, ancak bazı mallarda yalnızca o malın fiyatının değil,
üretimi sırasında gerekli olan hammadde fiyatlarının etkili olduğunu ileri sürmüştür.
Yılmaz (2015), üretim miktarındaki bu dalgalamaları yalnızca fiyat ile ilişkilendirmemekte,
Türkiye’nin patates üretiminde çeşitlilik bakımından dışa bağımlı olmasının, aslında temel
tohumluk bakımından dışa bağımlı olduğu anlamına geldiğini belirtmektedir. Yılmaz,
tohumluk fiyatlarının yüksek olmasının, üreticinin bütçesini zorladığını ve üretim alanını
kıstığını ifade etmektedir.
Patates siğili hastalığı, devlet desteklerinin yetersiz kalması, ithalat, don nedeniyle
patatesin tarlada kalması ya da toplanamaması, yüksek fiyat beklentisinde olan üreticinin
ürünü satmayı erteleyip stoklarda tutması, tarladan ucuza alınan patatesin tüccarların
spekülasyonuna maruz kalması, kurdaki artışlar nedeni ile tohum, gübre ve mazot fiyatlarındaki
artışın üreticinin maliyetlerini artırması gibi nedenlerden dolayı üretim miktarında arzu
edilmeyen dalgalanmalar ile karşılaşılabilmektedir.
2007 yılından bu yana toprak hastalığı nedeni ile devlet tarafından tohumluk ekilişine
izin verilmemektedir. Üretim maliyetinde en yüksek kalemi oluşturan tohum girdisi, üretici
bütçesini zorlamaktadır. Enerji ödemelerinin yüksekliği üretim maliyetlerini artıran ve çiftçiyi
toprağı ekmekten vazgeçiren önemli etkilerden bir diğeridir (EBRD, 2015: 14).
Yetkin’e (2015) göre 2014 yılında patates üretim alanında Konya ilinin üçte biri büyüklüğü
kadar bir azalma (% 33) meydana gelmiştir. Üretim alanındaki bu azalış doğrudan üretim
miktarının da düşmesine neden olmaktadır. Bu durumun nedenleri döviz kurlarındaki artışa
bağlı olarak mazot, tohum ve gübrenin fiyatlarının yüksek olması çiftçileri patates üretmekten
vazgeçirmesi olarak sıralanabilir.
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Türkiye’de patates üretimi yalnızca belirli bir bölgede yapılmamakta, üretim coğrafi
şartlardan dolayı farklı bölgelerde, farklı dönemlerde yapılmaktadır. Örneğin Ödemiş’te nisan
ayında yapılan hasat, Çukurova’da mayısta, Niğde’de ise ekim ayında yapılmaktadır. Hasat
döneminde yaşanan bu farklılık yıl içerisinde arz ve fiyatlarda dalgalanmalara yol açmaktadır.
Bu nedenle çalışmanın sonuçlarının daha güvenilir olması bakımından il bazında aylık verilere
ihtiyaç duyulmaktadır.
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ÖZET
I. Giriş
Ülkemiz dünyanın en önemli kiraz üretici ve ihracatçılarından birisidir. Bulunduğu iklim
kuşağı ve coğrafyası ile birçok köşesinde kiraz yetiştiriciliği yapılmakta olan Türkiye’de son
yıllarda kiraz üretiminde gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Hem iç piyasada hem de yurt
dışında yüksek fiyatlar ile alıcı bulması ile kiraz üretimi daha da cazip hale gelmektedir. Orta
Anadolu bölgesi kiraz üretiminde en ön sırada yer almakta olup, KOP Bölgesi adıyla anılan
yerler, iklim yapısı sebebiyle kiraz üretiminde söz sahibi bölgeler içerisine girmiştir.
II. Amaç
Bu çalışmanın amacı; KOP Bölgesi illerine ait kiraz üretim verisi üzerinde çeşitli iklim
değişkenlerinin etkisini tespit etmek ve tahmin modelleri oluşturmaktır.
III. Materyal ve Metot
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak
KOP Bölgesi illeri olan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerine ait kiraz verim ve iklim
verileri ile tahmin modelleri oluşturulacaktır. 1991-2013 yıllarına ait 23 yıllık veriler ile “panel
veri analizi” yöntemi kullanılarak sabit etkili ve tesadüfi etkiler modelleri oluşturularak Nisan,
Mayıs ve Haziran aylarına ait ısı, yağmur, rüzgâr, nem ve buharlaşma değişkenlerine ait
katsayılar elde edilecektir. Modellerin uyumu için Breusch-Pagan Lagrange Çarpanlar testi ve
HausmanSpesifikasyon testleri uygulanacaktır.
IV. Bulgular
Kiraz verimi normal dağılım göstermemiştir. Ancak küçük değerler almasına karşın
Poisson dağılımına da uymadığı görülmüştür. Bu nedenle hem doğrusal panel veri modelleri
hem de sayıma dayalı Poisson panel veri modelleri oluşturulmuştur. Lagrange çarpanlar testi
sonucuna göre panel veri modeli klasik regresyon modeline göre daha anlamlı bulunmuştur.
Negatif BinomPoisson modelleri ise doğrusal modellere göre daha uyumlu sonuç vermiştir.
Elde edilen sabit etkili ve tesadüfi etkiler modelleri Hausmanspesifikasyon testi ile
karşılaştırıldığında tesadüfi etkiler modelinin kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. Elde edilen
modelde loglikelihood= -297,73, Wald ki-kare=53,60 ve p<0,001 bulunmuş olup; Nisan ayı
yağmur, nem ve rüzgâr ile Haziran ayı buharlaşma değişkenlerinin anlamlı düzeyde etkilerinin
olduğu (p<0,05) anlaşılmıştır.
V. Sonuç
KOP Bölgesi illeri için kiraz üretim değerlerinin iklim verileri ile analizinde panel veri
yönteminin uygun olduğu anlaşılmıştır. Oluşturulan modelleri içerisinde sayıma dayalı panel
veri modellerinin doğrusal panel veri modellerine göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.
Kiraz verimini iklim verileri kullanarak tahminleme Negatif binomPoisson link fonksiyonu
kullanılarak oluşturulan panel veri modelinin kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kiraz verimi, iklim verileri, panel veri analizi, Poisson dağılımı, negatif
binom dağılımı

1. GİRİŞ

İnsanoğlu dünya üzerinde yerleşik hayata geçtiğinden beri tarımsal faaliyetler hayatın
vazgeçilmezi olmuştur. Tahıl üretimi ve hayvancılık gibi temel faaliyetlerden sonra da insanlar
yabani halde bulduğu meyve ağaçlarını kontrol altına almayı başarmıştır. Sağlıklı beslenmede
önemli bir yere sahip olması meyveciliğin önemini daha da artırmaktadır. Meyvecilik taze
olarak tüketilmesinin yanı sıra kurutulmuş olarak ve meyve suyu elde edilmesi ile tarımsal
sanayi için bir girdi ve hammadde haline gelmiştir. Meyvelerin içerisinde, hiç kuşkusuz, ilk
akla gelenlerden birisi de kirazdır. Anavatanı ülkemiz olan kiraz, gerek ilkokul kitaplarında
1
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gerekse mani ve türkülerimizde yerini fazlasıyla almıştır. Son yıllarda yüksek fiyatla alıcı
bulması, üretimine yönelik artışın en önemli sebebidir. Ayrıca aroma ve renk farklılığına dayalı
çeşitlerin artışı da tüketimi ve talebi etkilemektedir (Anonim, 2015; Demirtaş ve Sarısu, 2011).
Kirazın anavatanı Karadeniz bölgesi olmasına rağmen ülkemizin hemen her bölgesinde de
yetişmektedir. Ülkemiz, kiraz üretimi ve ihracat yönüyle dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. İç
Anadolu bölgesi kiraz üretiminin en çok miktarda üretildiği yerlerden birisidir. Birçok ilçemizde
kiraz festivalleri düzenlenmektedir. Farklı yükseltilere sahip olması nedeniyle kiraz için ürün
sezonu Haziran ayında başlayıp Ağustos ayına kadar devam etmektedir (Eşiten ve ark., 2012).
Tarım doğaya bağlı olarak sürdürülen bir faaliyettir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bu
özelliğini kaybetmesi de mümkün görünmemektedir. Bu nedenle tarımın iklimden etkilenen
ve iklimi etkileyen rolü diğer sektörlerden ayrı tutulmalıdır (Dellal, 2010). İklim dolaylı olarak
toprak ve toprak verimliliği parametrelerine yaptığı etkiler dışında, doğrudan doğruya verimi
etkileyen bir faktör olarak da önem taşımaktadır. Yağış iklim için önemli bir faktör olup verimi
önemli derecede etkilemekte ve ülkemizde, özellikle tarım kesiminde, verimi sınırlandıran
etkenlerin başında gelmektedir. Tarımda yağışın miktarı kadar yıl içerisindeki dağılımı da
önem taşımaktadır. Verim açısından bitkilerin vejetasyon döneminde düşen yağış miktarı
daha önemli olmaktadır. Yapılan araştırmalar verim ile yıllık yağış miktarı arasında yüksek bir
ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur (Ekberli ve ark, 2005). Meteorolojik parametrelerden
sıcaklığın bitkisel üretim üzerindeki etkisini Dellal (2010) şu şekilde açıklamaktadır; sıcaklıktaki
artış buharlaşmayı artırmakta, bu ise sulama suyu hacminin düşmesine neden olabilmektedir.
Ayrıca sıcaklıkta gözlenen değişiklikler kar yağış zamanını ve süresini etkileyebilmekte, böylece
yaz döneminde ihtiyaç duyulan su miktarının azalmasına neden olabilmektedir. Akalın (1997)
tez çalışmasında; hava neminin güneşten gelen ve topraktan radyasyon ile yansıtılan ışınların
büyük bir bölümünü tutarak, yeryüzünün hem aşırı miktarda ısınmasını ve soğumasını önlediği
belirtilmektedir. Bu durum, bitkisel üretimde gerekli iklimsel koşulların sağlanmasında temel
şartlardandır. Yağış, sıcaklık, rüzgâr, nem, güneşlenme süresi ve güneşlenme şiddeti tarımı
etkileyen en önemli meteorolojik faktörlerdir.
KOP (Konya Ovası Projesi) Bölgesi, 65 bin kilometrekare alanı ile Türkiye›nin yaklaşık
%8,5›ini, 3 milyon nüfusu ile de Türkiye nüfusunun yaklaşık %4›ünü oluşturmaktadır. 2011
yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) sıralamasına göre Konya ili 20, Karaman ili 32,
Aksaray ili 55 ve Niğde ili ise 56. sırada yer almıştır. Bu durum, Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik
farklarının olduğunu göstermektedir. KOP Bölgesi coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin en
az yağış alan bölgesidir. Bölge tarım alanlarının ülke içindeki durumu incelendiğinde KOP
illerinin dekar cinsinden toplam tarım alanı, Türkiye toplam tarım alanlarının % 12,2’sine denk
gelmektedir. Meyve yetiştiriciliğinde bölge homojen bir yapı sergilememektedir. KOP bölgesine
ait meyve grubu alanı, Türkiye meyve grubu alanlarının % 3,3’ünü oluşturmaktadır (Soylu ve
Sade, 2012; Şimşek ve ark., 2012). Bu çalışmanın amacı, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray
illerinin oluşturduğu KOP bölgesinde, kiraz verimine etki eden iklim faktörlerinin istatistiksel
anlamlılığını araştırmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde, analiz yöntemleri açıklanarak, veri
kümesi hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde elde edilen bulgular, katsayıların anlamlılığı
ve modellerin uyum düzeyleri gösterilmiştir. Son bölümde ise veri kümesi için en uygun model
belirlenip, kiraz verimi konusunda çalışma yapan araştırmacıları için önerilerde bulunulmuştur.

2. MATERYAL ve METOT
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Kiraz verimine ait zaman serileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan
1991-2013 arası bitkisel üretim istatistiklerinden elde edilmiştir. Bölge illerine ait iklim verileri
ise aynı yıl dönemlerine ait olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağlanan ölçüm
değerleri şeklinde belirlenmiştir. Kiraz ağaçlarında verimi etkilediği düşünülen ayların Nisan,
Mayıs ve Haziran olduğu kabul edilerek bu aylara ait olan ortalama sıcaklık, ortalama nem,
aylık toplam yağış, ortalama rüzgar hızı ve buharlaşma değerlerinin verim üzerindeki etkileri
ölçülmüştür. Veri kümesi hem yıllık zaman dönemlerini hem de dört farklı ilin verim düzeyini
içerdiğinden panel veri analizi uygun olduğu düşünülmüştür. Panel veri; aynı yatay kesit (crosssection) üzerinde bulunan birey, firma veya ülke gibi birimlerin çeşitli zaman dilimlerinde
tekrarlanabilen gözlemlerinin havuzlanması olarak tanımlanabilir. Yani panel veri analizi
için, kesit analizi ile zaman serisi analizinin birleştirilmiş hali denilebilir. Panel veri yöntemleri
Baltagi (2004)’de belirtildiği gibi hem sabit hem de tesadüfi etkilerle gerçekleştirilmektedir.
Çalışmada, iki olası tahmin modeli arasında seçim yapılabilmesi için bazı istatistiksel testler
gerçekleştirilmektedir. Panel veri modelinde değişkenler, zaman serisi ve yatay kesit verilerden
farklı olarak, hem zamanı hem de kesiti ifade edecek şekilde iki alt indis ile gösterilirler. Alt
indislerden i, kesitleri ve t, zamanı göstermektedir. Eğer αi , Xit ile ilişkili değilse tesadüfi etki;
ilişkili ise sabit etki olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca sabit etki modelinde belirli bir gruba
yönelik tahminlerle ilgilenilmektedir. Sabit etki modelinde αi ’nin Xit ile ilişkili olmasına izin
verilirken, Xit ’nin εit ile ilişkisiz olduğu varsayılmaktadır (Bilginoğlu ve Maraş, 2011). Sabit etkili
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model en basit haliyle;
yit =α i + xit' β + ε it ; i =1,..., N ; t =1,..., T

(1)

veya K, bağımsız değişken sayısını göstermek üzere vektör halinde
y = α I NT + X β + ε

(2)

şeklinde gösterilir. y , NT × 1 boyutlu vektör; I NT , NT × 1 boyutlu 1’ler vektörü; X, NT × K boyutlu
matris; β , K × 1 katsayılar vektörü ve ε , NT × 1 boyutlu hata terimleri vektörüdür. Modelde
Xit, açıklayıcı değişkenler vektörünü; yit , bağımlı değişkeni; β, eğim katsayılarını; ε it , hata terimini
ve α i ile gösterilen sabit terim birim etkisini göstermektedir. Denklem (1) iki temel varsayıma
dayanmaktadır. Bu varsayımlar;

E (ε i / xi , α i ) = 0

(3)

var(ε i / xi , α i ) = δ 2 I

Tek yönlü tesadüfi etkiler modelinde kesitler arasındaki farklılığın modelde hata
terimlerinin bir bileşeni olduğunu gösteren model
yit =α i + xit' β + ( µi + ν it )

ε=
µi +ν it
it

, i = 1,…, N ve t= 1,…, T

(4)

şeklinde olur. Aynı şekilde vektör halinde

y= α I NT + X β + ( µ + ν )

(5)

yazılan model için bazı varsayımların sağlanması gerekir. Bunlar,

E (ε i=
) ν=
0 cov(ε i ,ν jt ) = σ ε ,ν var(ε i ) = σ ε2 E ( X it , ε t ) = 0
it
;
,
ve

(6)

Modelde y , NT × 1 boyutlu yanıt vektörü; I NT , NT × 1 boyutlu 1’ler vektörü; X,
NT × K boyutlu açıklayıcı değişkenler matrisi; β , K × 1 katsayılar vektörü ve µ ile ν ,
NT ×1 boyutlu hata bileşen vektörleridir. Burada hata terimlerinin varyanslarının sıfıra eşit
olacak şekilde bağımsız ve özdeş dağıldığı kabul edilmektedir. µi , birimlerde meydana gelen
gözlenemeyen tesadüfi farkları içeren hata terimi iken, ν it geri kalan hataları içeren terimdir. µi ,
kesit etkisini ifade eden bireysel hata terimleri kendi aralarında ve ν it , panel hata terimi ile ilişkili
değildir. Bu modelde hata terimleri iki bileşenden oluşmakta ve hata terimleri varyansı sabit
varyans ve sıfır kovaryans özellikleri göstermemektedir. Breusch-Pagan Lagrange Çarpanlar
testinde sıfır hipotezinin reddedilmesi, tesadüfi etki modelinin klasik doğrusal regresyon
modeline karşı tercih edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca, model seçiminde sabit
etki mi yoksa tesadüfi etkiler modelinin mi uygun olduğuna karar verilmesi için k serbestlik
dereceli ki-kare dağılımına uyan “Hausman Spesifikasyon testi” kullanılmakta ve bu testte sıfır
hipotezi bireysel etkilerin modeldeki diğer değişkenler ile ilişkisiz olduğunu (tesadüfi etkinin
varlığını) belirtmektedir. Sıfır hipotezinin reddedilmesi ise sabit etki modelinin tesadüfi etkiler
modeline tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir (Berke, 2009; Bollen, 2008; Woolridge,
2002). Panel veri analizinde bağımlı değişkenlerin dağılımı modeli etkilemektedir. Bu nedenle
öncelikle verim ile ilgili verinin dağılışı incelenmiştir. Normal dağılıma uyması durumunda
doğrusal panel veri modeli kullanılmış, uymaması durumunda ise sayma verisine dayalı
Poisson modelleri incelenmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 20.0 ve STATA 11.0 programları
kullanılmıştır. Analizlerin tamamında p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

3.BULGULAR

Kiraz verimi, toplam üretimin ağaç başına bölünmesiyle bulunur ve kg cinsindendir. Verim
değerlerinin 23 yıla ait tanımlayıcı ölçüleri Tablo.1’de ve ortalama verim değerleri Şekil.1’de
gösterilmiştir. En yüksek ortalama ve ortanca değerleri Karaman iline, en düşüğü ise Aksaray
iline aittir.
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Tablo.1 İllere ait Kiraz verimi tanımlayıcı ölçüleri
Ortalama±ss

Ortanca

Min

Maks

Aksaray

21,97 ± 7,45

20

9

35

Karaman

50,74 ± 18,86

59

21

71

Konya

31,36 ± 7,79

35

21

50

Niğde

43,28 ± 9,60

40

27

62

Şekil.1 İllere ait kiraz verim ortalamaları
Verim değerlerinin dağılımı incelendiğinde normal dağılıma uymadığı görülmektedir
(Shapiro-Wilk z=3,676; p=0,0012). Bu durum Şekil.2’ de verilen histogram grafiğinde dağılımın
çok tepeli bir dağılım olduğu ve normal dağılmadığı gözlemlenmiştir. Normal dağılım
gerçekleşmediği için doğrusal panel veri modelinin uygulanması uygun bulunmamıştır.
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Şekil.2 Kiraz verimine ait histogram
Gözlem değerleri kesikli değerler aldığından Poisson dağılımına uygun link fonksiyonları
kullanılmasıyla elde edilen modeller daha uygun bir seçenektir. Ancak Poisson dağılımının en
büyük özelliği ortalamanın varyansa eşit olmasıdır. Verim ortalamasının 36,83 ve varyansının
256,41 olması nedeniyle dağılım aşırı yaygınlık göstermektedir (overdispersion). Bu tür
dağılımlarda negatif binom dönüşümleri kullanmak yöntemlerden birisidir (Hilbe, 2011).
Negatif binom dönüşümlü sayıma dayalı panel veri modelleri oluşturulduğunda Tablo.2 elde
edilmiştir.

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Tablo.2 Sabit etkili ve Tesadüfi etkiler modellerine ilişkin değerler
Model

Sabit etkili

Tesadüfi etkiler

Wald X2

52,42

53,60

p

<0,001

<0,001

Log Likelihood

-270,43

Değişkenler

Katsayı

p

Katsayı

-297,73
p

Nisan_ısı

0,0409

0,077

0,0423

0,067

Mayıs_ısı

0,0255

0,495

0,0234

0,530

Haziran_ısı

-0,0144

0,750

-0,0157

0,728

Nisan_nem

0,0245

0,008

0,0258

0,006

Mayıs_nem

0,0004

0,973

0,0010

0,938

Haziran_nem

-0,0121

0,225

-0,0134

0,180

Nisan_yağmur

-0,0046

0,029

-0,0049

0,020

Mayıs_yağmur

0,0024

0,192

0,0021

0,245

Haziran_yağmur

0,0012

0,484

0,0014

0,434

Nisan_rüzgar

0,1445

0,075

0,1520

0,060

Mayıs_rüzgar

-0,0645

0,550

-0,0659

0,541

Haziran_yağmur

0,1147

0,293

0,1033

0,343

Mayıs_buharlaşma

0,0384

0,643

0,0415

0,616

Haziran_buharlaşma

-0,1692

0,017

-0,1712

0,015

Sabit

2,7865

0,033

2,8198

0,030

KOP BÖLGESİNDE KİRAZ
VERİMİ ÜZERİNDE İKLİM
DEĞİŞKENLERİNİN
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
VE MODELLENMESİ:
PANEL VERİ ANALİZİ
UYGULAMASI

Uygulanan Breusch-Pagan Lagrange çarpanlar testi sonucuna göre klasik doğrusal
regresyon modeli yerine panel veri modelinin daha uygun olduğu anlaşılmıştır (X2=45,75;
p<0,001). Hausman spesifikasyon testi uygulandığında ise sabit etkili modelin tesadüfi etkiler
modeline göre daha uyumlu olduğu görülmüştür (X2=1,65; p=0,999). Zaten log likelihood
değerleri incelendiğinde sabit etkili modelin daha büyük değer sahip olduğu ve daha anlamlı
olduğuna karar verilir. Sabit etkili modelde Nisan_nem, Nisan_yağmur ve Haziran_buharlaşma
değişkenlerinin etkilerinin anlamlı olduğu görülmektedir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Kiraz üzerinde son yıllarda yapılan çalışmaların artması bu alandaki çalışmaların önemine
işaret etmektedir. Kiraz aroması güzel bir meyve olmasının yanı sıra sağlık için çok faydasının
olduğu ortaya konulmaktadır. Akdeniz bölgesi kıyı kesimleri hariç ülkemizin ılıman ve soğuk
bölgelerinin tamamında kiraz yetişebilmektedir. Konya ve çevresinde ise kiraz üretimi özellikle
dağlık ve sulak alanlarda rahatlıkla yapılabilmektedir. Özellikle Ereğli bölgesi, şekerleme için
kullanılan sarı kirazın en fazla üretildiği bölümdür.
Bu çalışmada bitkisel üretim için en önemli faktörlerden olan iklim değerlerinin kiraz
üretimi üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için 23 yıllık (1991-2013) verim
değerleri ile aynı periyodlara ait çeşitli iklim verileri arasında etki modelleri oluşturulmuştur.
Dört farklı ile ait veriler olduğundan her biri için ayrı ayrı modeller oluşturmak yerine panel
veri analizi ile zaman ve panel değişkenlerinin tamamı modele dâhil edilmiştir. Ayrıca kukla
değişkenler ile her bir il için ayrı katsayılar oluşturulmuştur. Verim değerlerinin dağılımları
incelenerek hangi tür panel veri modelinin oluşturulması gerektiğine karar verilmiş olup
Poisson tipi panel veri yönteminin daha uygun sonuçlar verdiği, ancak aşırı yayılım sorunu
nedeniyle negatif binom dönüşümü yapılarak elde edilen modellerin daha uyumlu olduğuna
karar verilmiştir. Sabit etkili ve tesadüfi etkiler modelleri karşılaştırıldığında ise sabit etkili
modelin tercih edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. İklim özelliklerine ait katsayılar incelendiğinde
ise genellikle Nisan ayına ait olayların pozitif yönlü etkilerinin olduğu, Haziran ayına ait
buharlaşma değerlerinin ise negatif yönlü etkisinin olduğu görülmüştür. Nisan ayına ait nem
ve yağmur olaylarının anlamlı etkisi görülürken diğer olayların da hata payının çok yüksek
olmadığı dikkati çekmektedir.
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Capsicumannuum L. HÜCRE SÜSPANSİYON KÜLTÜRLERİNDE
KAPSAİSİN ÜRETİMİ ÜZERİNE GÜMÜŞ NİTRAT VE ÇİNKO SÜLFAT’IN
ETKİLERİ
Cemil İşlek1
Bengü Türkyılmaz Ünal2
Sinan Aydın3

ÖZET

Gıda, sağlık, kozmetik ve zirai ilaç sektörlerinde kullanılan biber bitkisinin etken maddesi
olan kapsaisin üretiminin artırılması çalışmaları giderek önem kazanmaktadır. Hızlı, sabit
kalitede ve sürekli üretim için hücre süspansiyon kültürlerine çeşitli elisitörler uygulanmaktadır.
Bu çalışmadaCapsicumannuumL. (Maraş-1) hücre süspansiyon kültürlerine 24, 48 ve 72
saat 0, 0.1 M, 0.2 M ve 0.4 M gümüş nitrat (AgNO3) ve 0, 0.1 M, 0.2 M ve 0.4 M çinko sülfat
(ZnSO4) uygulandıktan sonra alınan hücrelerde ve süzüntülerdeki kapsaisin miktarına HPLC
cihazında bakılmıştır. Uygulanan tüm AgNO3 ve ZnSO4 konsantrasyonları kapsaisin miktarını
kontrol grubuna oranla önemli derecede artırmıştır. AgNO3 uygulamalarında süzüntüye
geçen kapsaisin miktarı ZnSO4 uygulamalarına göre daha fazla miktardadır. Bu durum AgNO3
uyarıcısının hücre çeperlerini daha fazla etkileyip kapsaisinin süzüntüye geçmesini sağladığını
düşündürmektedir. ZnSO4 uygulaması kapsaisin birikimini artırmada AgNO3 uygulamasına
göre daha etkili bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: AgNO3, Ağır metal,Biber, Sekondermetabolit, ZnSO4

GİRİŞ

Bitkiler primer ve sekonder metabolit olarak adlandırılan çok çeşitli organik bileşikler
sentezlemektedirler. Primer metabolitler; amino asitler, fitosteroller, karbonhidratlar, lipitler,
nükleotidler ve proteinler olup büyüme, gelişme, fotosentez ve solunum gibi bir çok süreçte
önemli rol oynamaktadırlar (Crozier vd., 2006; Ramawat, 2007). Sekonder metabolitler ise temel
büyüme ve gelişme için gerekli olmayan fakat biyotik ve abiyotik streslere karşı çevresel uyumda
görev alan düşük molekül ağırlıklı bileşiklerdir (Nascimento ve Fett-Neto, 2010). Bitkilerde
herbivor ve mikroorganizmalara karşı korunmada, tozlaşma ve tohumun yayılmasında, UV
ışınlara karşı korunmada önemli görevler üstlenirler. Ayrıca boya, lif, yapıştırıcı, yağ, mum,
tatlandırıcı, ilaç, parfüm, insektisit ve herbisit olarak insanlar tarafından kullanılabilmektedirler
(Crozier vd., 2006).
Biyotik ve abiyotik etmenlerden dolayı bu değerli bileşikler klasik tarım yöntemleriyle
yeteri kadar elde edilememektedir. Sekonder metabolitlerin üretiminde hızlı, sabit kalitede
ve çevre koşullarından etkilenmeden sürekli ürün sağlanmasıyla bitki doku ve hücre kültürü
yöntemlerinin önemli alternatif bir yöntem olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, çeşitli stratejilerle
metabolit üretimi artırılabilmektedir (Ramachandra ve Ravishankar, 2002). Metabolit üretiminin
artırılmasında yararlanılan başlıca stratejiler arasında biyotik veya abiyotik (ağır metal tuzları)
elisitör uygulanması, öncül bileşiklerin kültür ortamına ilave edilmesi, yüksek üretken hücre
hatlarının seçilmesi, kültür besi ortamının maniplasyonu ve mutajenlerin kullanımı yer
almaktadır (Sasson, 1991; Ramachandra ve Ravishankar, 2002; Savitha vd. 2006; Zhao vd. 2005;
Shilpa vd., 2010 ).
Capsicum annuum L. türü, Dicotyledonae sınıfı, Tubiflorae (Solanales) takımı, Solaneceae
familyasında bulunur. Anavatanı Güney Amerika olmakla birlikte ülkemizde özellikle Güney
Doğu Anadolu bölgesinde tarla tarımıyla, Akdeniz bölgesinde ise seracılıkla üretilmektedir.
KOP bölgesi illerinde de tarımı giderek yaygınlaşmaktadır. Yemeklerde baharat ve sos olarak
tüketilmesinin yanı sıra sağlık, kozmetik, zirai vb. sektörlerde kullanılmaktadır (Şener, 2010).
Kırmızı biberin (Capsicum annuum L.) yapısında başlıca; acılık veren etken madde kapsaisin,
bazı vitaminler, kırmızı karotenoidler, yağ, mineraller ve aromatik bileşikler bulunmaktadır.
Capsicum annuum L.’da kapsaisin miktarı % 1.5-1.8’e kadar çıkmaktadır (Romero-Castillo vd.,
2015). Kapsaisinin antitümoral, antioksidan, antimikrobiyal, antiinflamatuar, immünmodülatör
analjezik, ülseri ve obeziteyi engelleyici etkileri olduğu bilinmektedir (Maggi. vd., 1989).
Konya ovası (KOP) bölgemizde son yıllarda ilaç sanayine ait yatırımlar artmakta ve
fabrikalar kurulmaktadır. Birçok ilacın hammaddesini oluşturan ve tıbbi malzeme üretiminde
kullanılan kapsaisinin üretim miktarının artırılması büyük önem taşımaktadır.
Kapsaisin üretimini artırmada kitosan, kurdlan, ksantan (Johnson vd., 1990), fikosiyanin
(Ramachandra Rao vd, 1996), protokatekuik aldehit, kafeik asit (Ramachandra Rao ve
1
Yrd. Doç. Dr.,Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, cislek@nigde.edu.tr
2
Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Ulukışla Meslek YüksekOkulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü,
bturkyilmaz@nigde.edu.tr
3
Y. Lisans Öğr., Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, sinanaydn74@gmail.com
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Ravishankar, 2000), salisilik asit, metil jasmonat (Sudha ve Ravishankar, 2003), gibberellik
asit, indol asetik asit, naftalen asetik asit, 2,4 D ve kinetin (Umamaheswari ve Lalitha, 2007)
elisitör olarak kullanılmıştır. Ancak kapsaisin üretiminin artırılmasında elisitör olarak ağır metal
kullanımına yönelik henüz bir literatüre rastlanmamıştır.
Bu çalışmada Capsicum annuum L. biber tohumlarına ait hücre süspansiyon kültüründe,
kapsaisin üretimi üzerine farklı konsantrasyonlarda gümüş nitrat ve çinko sülfat uygulamalarının
farklı zamanlardaki etkileri incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT

Çalışmada kullanılacak olan biber (Capsicum annuum L.) tohumu (Maraş-1) Doğu
Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyon Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Biber
tohumları steril magenta kaplarındaki besiyerlerine ekim öncesinde yüzeysel sterilizasyona
tabi tutulmuştur. İçerisinde yaklaşık 50’şer ml steril agarlı besi ortamı konulan magenta
kaplarının her birinin içine dış yüzeyi steril edilmiş olan biber tohumlarından 9’ar adet
yerleştirilmiştir. Ekim yapılmış magentaların kapakları kapatılmış ve üzerlerine streç film
sarılarak dış ortamdan izole edilmiştir. (Ellialtıoğlu vd. 1998). Biber tohumlarını çimlendirilmek
için hormonsuz Murashige ve Skoog (1962) (MS) temel besin ortamı kullanılmıştır. Tohumların
çimlendirilmesiyle oluşan biber fideleri iklim odasında 16 saat aydınlık ve 8 saat karanlık
olacak şekilde fotoperiyodik düzende magenta kaplarının içinde steril koşullarda dört haftalık
inkübasyon süresini tamamladıktan sonra eksplant kaynağı olarak kullanılmıştır. MS besiyerine
hipokotil eksplantları yatay olarak yerleştirilmiştir (Ellialtıoğlu vd., 1998). Gelişen kallus dokuları,
magenta kutuları MS besin ortamına alt kültür olarak aktarılmıştır. Magenta kutularındaki
kallus dokuları yine aynı fotoperiyodik düzende iklim odasında geliştirilmiştir. Kallus oluşumu
için kullanılan 1.0 mg/L 2.4- D ile 0.1 mg/L kinetin ve %3 sakkaroz ilave edilmiş MS besin
ortamı süspansiyon kültüründe de kullanılmış, sadece ortama agar ilavesi yapılmamıştır.
Magenta kutuları içerisinde geliştirilmiş olan kallus dokuları, içlerine 40’ar ml sıvı besi ortamı
konulmuş 100 ml’ lik erlenlere aseptik koşullarda her birine 2 g olacak şekilde konulmuştur.
Hücre süspansiyonlarını bulunduran erlenmayerler 25 °C dereceye ayarlanmış Çalkalayıcı
üzerine yerleştirilmişlerdir (İşlek, 2009). Steril kabin içerisinde hücreler 40 ml’ lik süspansiyon
kültürü içeren 100 ml’ lik erlenmayerlere, steril stok çözeltisinden seyreltilerek hazırlanan
gümüş nitrat (0.1 M, 0.2 M, 0.4 M) ve çinko sülfat (0.1 M, 0.2 M, 0.4 M) uyarıcıları 24, 48 ve 72
saat uygulanmıştır. Denemeler 3 tekrarla yapılmıştır. Kapsaisin ekstraksiyonu için hücrelerden
0.1 g, sıvı besiyerinden ise 0.1 ml alınarak 3 kez 8 ml etil asetat ile ekstraksiyon yapılmıştır.
Daha sonra 3000 rpm’de 10 dk süreyle santrifüj edimiştir ve üsteki süpernatantlar toplanmıştır.
Toplanan süpernatantlar, kurumaya yakın olacak şekilde buharlaştırılmıştır. Kalan kısım 1ml
etil asetatta çözülmüş, şişelere alınarak etiketlenmiştir (İşlek, 2010). HPLC analizlerinden önce
sıvı ekstraktlar 0.45 µm’ lik filtrelerden geçirilmiştir. HPLC cihazında 280 nm ve C18 (150 mm x
4.56 mm), 5 µm por çapı kolon şartlarında gerçekleştirilmiştir (İşlek, 2009). Veriler SPSS version
16.0 programında Varyans analizi (Multiple Range Testlerinden Tukey testi) ile P<0.05 önemlilik
derecesine göre değerlendirilmiştir. Ortalamaların standart hata ve standart sapma değerleri
de yine aynı programda hesaplanmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Capsicum annuum L. (Maraş-1) hücre süspansiyon kültürlerine 0, 0.1 M, 0.2 M ve 0.4 M
AgNO3 ve 0, 0.1 M, 0.2 M ve 0.4 M ZnSO4 24, 48 ve 72 saat uygulandıktan sonra alınan hücre ve
süzüntülerdeki kapsaisin miktarları Çizelge 1 ve 2’ de gösterilmiştir.
Çizelge 1. Farklı konsantrasyonlarda ve zamanlarda AgNO3 uygulamalarının Capsicum
annuum L. hücreleri ve süzüntülerinde kapsaisin miktarı üzerine etkileri (n=3)
Zaman
(saat)

24

48

416

Kapsaisin (µg/g)

Uygulama Dozu

Hücre

Süzüntü

Kontrol

56,842

±

2,632

21,316

±

1,316

0.1 M AgNO3

50,702

±

3,038

34,474

±

3,947*

0.2 M AgNO3

43,684

±

2,632*

79,210

±

3,947*

0.4 M AgNO3

36,667

±

5,478*

78,772

±

1,519*

Kontrol

62,105

±

5,263

33,158

±

2,632

0.1 M AgNO3

51,579

±

2,632*

75,921

±

4,605*

0.2 M AgNO3

46,316

±

2,632*

95,000

±

1,316*

0.4 M AgNO3

40,175

±

1,519*

71,000

±

1,732*
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Kontrol

47,632

±

1,316

32,281

±

3,038

0.1 M AgNO3

50,263

±

3,947

73,509

±

3,039*

0.2 M AgNO3

91,053

±

2,632*

67,368

±

5,263*

0.4 M AgNO3

89,737

±

1,316*

102,895

±

1,316*

* kontrol grubuna göre önemlilik derecesinde farklılığı (p<0.05) göstermektedir (Tukey test)
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Gümüş nitrat uygulamasında en yüksek kapsaisin miktarı hücrede 0.2 M AgNO3 72
saat ve süzüntüde 0.4 M AgNO3 72 saat uygulamalarında tespit edilmiştir. Kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında 24 saat ve 48 saat uygulamalarında kapsaisin miktarı hücrelerde azalmakta,
süzüntüde artmaktadır. AgNO3 uyarıcısının hücre çeperlerini daha fazla etkileyip kapsaisinin
süzüntüye geçmesini sağladığı düşünülmektedir.
Çizelge 2. Farklı konsantrasyonlarda ve zamanlarda ZnSO4 uygulamalarının Capsicum
annuum L. hücreleri ve süzüntülerinde kapsaisin miktarı üzerine etkileri (n=3)
Zaman
(saat)

24

48

72

Kapsaisin (µg/g)

Uygulama Dozu

Hücre

Süzüntü

Kontrol

56,842

±

2,632

21,974

±

0,657

0.1 M ZnSO4

112,105

±

2,632*

56,842

±

2,632*

0.2 M ZnSO4

134,474

±

3,947*

63,421

±

3,947*

0.4 M ZnSO4

148,947

±

2,632*

55,965

±

1,519*

Kontrol

62,105

±

5,263

34,474

±

1,316

0.1 M ZnSO4

121,316

±

1,316*

60,526

±

1,823*

0.2 M ZnSO4

181,842

±

3,947*

59,298

±

0,304*

0.4 M ZnSO4

171,316

±

6,579*

21,316

±

1,316*

Kontrol

50,702

±

5,478

33,158

±

2,632

0.1 M ZnSO4

162,105

±

6,963*

17,895

±

0,526*

0.2 M ZnSO4

145,000

±

11,842*

23,947

±

1,316*

0.4 M ZnSO4

184,474

±

14,474*

30,526

±

2,632

* kontrol grubuna göre önemlilik derecesinde farklılığı (p<0.05) göstermektedir (Tukey test)
Çinko sülfat uygulamasında tüm uygulama gruplarında kapsaisin miktarında kontrole
göre artış görülmüştür. En fazla birikim hücrede 0.4 M ZnSO4 72 saat uygulamasında, süzüntüde
0.2 M ZnSO4 24 saat uygulamasında meydana gelmiştir.
Hücre ve süzüntülerdeki toplam kapsaisin miktarları Şekil 1 ve 2’de görülmektedir.

Şekil 1. Farklı konsantrasyonlarda AgNO3 uygulamalarının farklı zamanlarda Capsicum
annuum L. bitkisi kapsaisin miktarı üzerine etkisi
a: Kontrol b:0.1 M AgNO3 c: 0.2 M AgNO3 d:0.4 M AgNO3 gruplarını, * kontrol grubuna
göre önemlilik derecesinde farklılığı (p<0.05) göstermektedir (Tukey test)
417

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Capsicumannuum L.
HÜCRE SÜSPANSİYON
KÜLTÜRLERİNDE KAPSAİSİN
ÜRETİMİ ÜZERİNE GÜMÜŞ
NİTRAT VE ÇİNKO SÜLFAT’IN
ETKİLERİ

Şekil 2. Farklı konsantrasyonlarda ZnSO4 uygulamalarının farklı zamanlarda Capsicum
annuum L. bitkisi kapsaisin miktarı üzerine etkisi
a: Kontrol b:0.1 M ZnSO4 c: 0.2 M ZnSO4 d:0.4 M ZnSO4 gruplarını, * kontrol grubuna
göre önemlilik derecesinde farklılığı (p<0.05) göstermektedir (Tukey test)
Uygulanan tüm AgNO3 ve ZnSO4 konsantrasyonları tüm zamanlarda toplam kapsaisin
miktarını kontrole göre artırmıştır. ZnSO4 uygulaması kapsaisin birikimini artırmada AgNO3
uygulamasına göre daha etkili bulunmuştur.
Kapsaisin biber bitkisinden elde edilen önemli bir alkoloid’tir. Kapsaisin eldesi için
kullanılacak biber bitkisini doğal koşullarda yetiştirmek belirli aylarda gerçekleşmekte ve 4-5
ayı almaktadır. Bu nedenle kapsaisin üretimi kısıtlı bir zaman periyodunda ve uzun sürede
gerçekleştirilebilmektedir. Biberin serbest hücre kültürlerinin in vitro şartları altında sürekli
yetiştirilebilmesi kapsaisin eldesi için sürekliliği sağlayabilecek bir yoldur.
Kapsaisin üretiminde elisitör olarak ağır metal uygulamalarına dair henüz bir literatür
bulunmamakla birlikte, ağır metaller kullanılarak çeşitli sekonder metabolitlerin üretimini
artırmaya yönelik çalışmalar mevcuttur. Jiang-ning vd. (2009) Rhodiola sachalinensis in vitro
kültürlerinde 60 µmol / L AgNO3 uygulamışlar ve salidroside üretimini iki kat artırdığını
belirlemişlerdir. Cai vd. (2013) yaptıkları çalışmada gümüş ve kadmiyum’un Vitis vinifera
hücre süspansiyon kültürlerinde resrevatrol üretimini kontrole göre 1.6 kat artırdığını tespit
etmişlerdir. Riahi-Madvar vd. (2014) Lepidium draba’ da çinko uygulayarak sulforaphane
üretimini asidik ortamda kontrole göre 3.6 kat artırdığını bildirmişlerdir. Uygulanan ağır metalin
reaktif oksijen türlerini tetiklediğini ve bu yolla sekonder metabolit üretimini artırabileceğini
ifade etmişlerdir. Mehdy (1994) ise metal iyonlarının birçok sekonder metabolit biyosentezini
uyarabileceğini belirtmiştir. Metal iyonlarının aynı zamanda oksidatif stresi meydana getiren
hidrojen peroksit üretimine neden olduğunu ve hidrojen peroksitin savunma ve sekonder
metabolit sentezi ile ilgili genlerin ekspresyonuna (Sesquiterpen siklaz ve fenil amonyum liyaz
enzimi gibi) yol açtığını ortaya çıkarmıştır.
Kapsaisin biyosentezi fenil propanoid yolu ve valin metabolik yolu olarak iki metabolik
yoldan gerçekleşir. Aromatik biyosentez yolunun ilk kısmı tüm bitkilerde fenil propanoid
metabolizma ile ortak paylaşılmaktadır. Bu durum dışarıdan uyarıcı uygulamasının metabolik
yolu bu yönde ilerletebileceğini düşündürmektedir (Sukrasno ve Yeoman 1993).
Elde ettiğimiz veriler ağır metallerin bitki hücresi kültür ortamında uyarıcı ve üretimi
arttırıcı moleküller olarak kullanılabileceklerini göstermektedir. Ancak bu uygulamaların
endüstriyel amaçlı kullanımına geçilmeden önce bu bileşiklerinin etkilerinin önceden yapılacak
çalışmalarla belirlenmesi gerekmektedir. Uyarıcı uygulamaları ile elde edilen kapsaisin miktarları
ticari olarak kapsaisin üretimi için yeterli değildir. Mevcut uyarıcıların konsantrasyonlarının
ve sürelerinin denenmesi ve etkin yeni uyarıcıların, bunların kombinasyonlarının, uygulama
konsantrasyonlarının ve sürelerinin belirlenmesi amaçlanmalıdır.
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ÖZET

Artan nüfus ve bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak her gün daha çeşitli ve fazla
miktarda gıda ürünü üretilmektedir. Buna karşın kontrol eksikliği ve ekonomik nedenler başta
olmak üzere pek çok faktörden dolayı, gıdalardan kaynaklanan hastalıklar giderek artmaktadır.
Gıda kalite sistemleri, tarladan çatala gıda güvenliğini sağlamak amacı ile geliştirilmiş, tüm
zincir boyunca olası tehlikelerden, gıdayı izole etmeyi amaçlayan sistemlerdir. Bu sistemlerin
temeli, gıdayı kontamine etmesi muhtemel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri her aşama için
belirlemek ve oluşmasını önlemektir.
Tüm kalite sistemlerinin temeli, hataların oluşmadan önlenmesini sağlamaktır. Çünkü
ancak böylece, gereksiz maliyet, zaman ve işgücü kaybı önlenerek, kaliteli ürün, ekonomik, hızlı
ve ucuz olarak elde edilebilmektedir. Bu faktörler gıda sektörü için ele alındığında, tarladan
çatala tüm gıda zincirindeki olası tehlikelerin tanımlanması ve oluşmadan önlenmesi, güvenli
gıda üretiminin temel yapı taşı olmasına ek olarak halk sağlığının korunması açısından da
avantajlar sağlamaktadır. Çalışmamızda gıda zinciri boyunca meydana gelebilecek olası
tehlikeler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, gıda, kalite

Giriş

Güvenli gıda, besleyici değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler
açısından temiz ve bozulmamış gıdalar olarak tanımlanmaktadır (Erkmen, 2010). Yani, gıdanın
güvenliğinden bahsedebilmemiz için gıdanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler açısından
kontamine edilmemiş olması gerekmektedir. Her gıda için, gıdanın, hammadde, tedarik,
üretim, depolama ve taşıma şartlarında ürüne has, fiziksel, kimyasal ya da biyolojik riskleri iyi
tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Gıdaların güvenli, dayanıklı ve sağlıklı olma zorunluluklarından hareket edilerek,
mikrobiyalkontaminasyon kaynakları, fiziksel ve kimyasal tehlike ve risklerin belirlenmesi gıda
güvenliğinde temel hedef olarak belirlenmiştir (Erkan ve Diğ., 2008). Günümüzde tehlikelerin
karakterizasyonu, gıda güvenliği kontrol programlarının gelişimindeki en önemli faktördür
(Seward, 2003). Herhangi bir süreç içerisinde oluşan kontaminasyonları ortadan kaldırmak
için, kontaminasyonların tüm potansiyel kaynaklarını yok etmek hayati önem taşımaktadır
(Tennant, 2001). Çünkü gıda üretiminin her aşamasındaki olası kontaminasyonlar ve kaynakları
doğru şekilde tespit edildiği takdirde gıda güvenlik sistemlerinin oluşturulmasından söz
edilebilmektedir.
Son ürünün kalitesi gıda üretiminde çok önemlidir. Ancak, son ürün kalitesini korumak,
tüm aşamalarda gıda güvenliğinin sağlanması ile gerçekleşebilir. Gıda üretiminin tüm
süreçlerinde önleyici/koruyucu (pro-aktif ) yaklaşımla sorunlar tespit edilerek sorun oluşmadan
engelleme mantığı işletilir. Sorunlar oluştuktan sonra geri dönüşü daha zor ve maliyetli
olmaktadır. Ancak sorunun oluşmasını engellemek, kaliteyi arttırır ve de maliyeti düşürür. Bu
bağlamda gıda ile ilgili her işlem basamağında olası fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler tespit
edilerek, bunları önleme yoluna gidilmelidir.
Gıdalardan kaynaklanan riskler, gıdanın üretimden tüketim aşamasına kadar geçirdiği
işleme, taşıma, depolama, satın alma, saklama, hazırlama, pişirme aşamalarında ayrı ayrı
değerlendirilmekte ve fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler olarak gruplandırılmaktadır (Giray
ve Soysal, 2007). Şekil 1.’de ıdalara ilişkin riskler gösterilmektedir.

1
Uzman, Aksaray Üniversitesi Tuz Gölü Su ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, sena_ozbay@
hotmail.com
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Şekil 1. Gıdalara ilişkin riskler

Biyolojik Tehlikeler

Biyolojik tehlikeler, gıda güvenliğinde endişe duyulan birincil unsurdur (Konietzko,
200). Son yıllarda gıdalardaki mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların görülme
sıklığı artmıştır (Giray ve Soysal, 2007). ABD’de gıda kaynaklı yedi patojenin insan sağlığına
maliyetinin 34 milyar dolara ulaştığı, 1996 yılında İngiltere ve Galler’de beş gıda kaynaklı
enfeksiyon nedeniyle hayat kayıpları yanında tıbbi maliyetinin 300 – 700 milyon dolar arasında
olduğu tahmin edilmektedir. Avusturalya’da da günlük ortalama 11500 gıda zehirlenmesi
olduğu noktasından hareketle yılda yaklaşık 2,6 milyar dolarlık bir maliyet çıkarılmıştır (İlbeği,
2004). Az gelişmiş ülkelerde su ve gıdaların neden olduğu ishalli hastalıklar nedeniyle her
yıl, çoğunu çocukların oluşturduğu, 1,8 milyon kişi ölmektedir (Giray ve Soysal, 2007). İnsan
sağlığına etkisi ve maddi kayıplar göz önüne alındığında, gıdalardaki biyolojik risklerin önemi
daha da anlaşılmaktadır.
- Gıdalardaki biyolojik risklerin artış sebepleri;
- Yaygın ve yoğunlaştırılmış gıda dağıtım sistemleri,
- Hayvan besleme teknolojisindeki gelişmeler,
- Hayvansal atıkların güvenli olarak yol edilememesi,
Tüketim alışkanlıklarındaki değişme şeklinde sıralanabilmektedir (Akın ve Diğ., 2005).
- Biyolojik tehlikeler üç gruba ayrılabilir. Bunlar;
- Gıda bileşiminde doğal olarak bulunan zehirli kimyasal maddeler (zehirli mantar gibi),
- Gıdalara bulaşan ve uygun koşullarda üretilmeme veya saklamama nedeniyle hızla
çoğalan mikroorganizmalar,
Genetiği değiştirilmiş organizmalar şeklinde sıralanabilmektedir (Erkmen, 2010).
Gıda güvenliğinde biyolojik tehlikeler arasında değerlendirilen organizmalar, parazitler,
bakteriler, virüsler, küfler, algler ve prionlardır (Karaali, 2003). Mikrobiyalpatojenler en genel
biyolojik tehlikelerdir ve onlar enfeksiyonlara ve intoksikasyonlara sebep olurlar (Seward, 2003).
Biyolojik tehlikeler içerisinde gıda güvenliğini en çok tehdit eden ve gıda zehirlenmelerine en
fazla yol açanlar da bu patojenlerdir (Erkmen, 2010).
Bu biyolojik riskler, işleme, taşıma ve depolama şekillerine göre farklı kaynaklardan ürüne
geçebilmektedir. Tablo 1.’de mikrobiyolojik riskler ve kaynakları gösterilmektedir.
Tablo 1. Mikrobiyolojik Riskler ve Kaynakları (Şahin ve Çoğun, 2010)
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Mikrobiyolojik risk

Risk kaynağı

Bakteriler

Personel, ekipman, haşere kontrol
çalışmaları yetersizliği

Küf ve mayalar

Ekipman, personel, hava

Virüsler

Personel

Parazitler

Personel, içme ve kullanım suları
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Gıdalarda mikrobiyalkontaminasyon ve mikroorganizmaların üreyerek çoğalması şu
aşamalarda olmaktadır.
1. Hammaddelerden mikroorganizmalarla kontaminasyon,
2. İşlem öncesi bekleme sırasında hammaddenin doğal floraya ilaveten yeni
mikroorganizmaların kontaminasyonu ve organizmaların çoğalarak sayılarının artması,
3. İşleme sırasında mikroorganizmaların çoğalması,
4. Hava ve alet ekipmandankontaminasyon (çevreden bulaşı),
5. İşlenmiş ürünün hazırlama safhasında kontaminasyon ve çoğalma (Karapınar, 1995).
Gıdalardaki biyolojik tehlikeler hammaddede temininden, işleme, depolama, taşıma gibi
tüm aşamalarda, ürünün, kendine uygun ortamlarda (sıcaklık nem vb.) bulundurulmamasından,
kontaminasyon kaynaklarının tespit edilip ortadan kaldırılmamasından, personel,
alet – ekipman, ortam vb. tüm faktörlerin hijyenik şartlara uygun olmamasından
kaynaklanabilmektedir. Yani gıda üretim sürecinin, her bir basamağı diğeri kadar önemlidir
ve güvenli gıdadan bahsedebilmemiz için tüm basamaklara, özenin, eksiksiz ve bir arada
gösterilmesi gerekmektedir. Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen bu faktörler, Tablo 2.’de
gösterilmektedir.

GIDA GÜVENLİĞİNİ
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Tablo 2. Gıdalarda Mikrobiyolojik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler(Özkaya ve Cömert, 2008)
Gıdanın yapısı
(iç faktörler)
Gıdanın yapısı
Besin içeriği
Su aktivitesi
pH
Redoks potansiyeli
Antimikrobiyal bileşikler
Koruyucu biyolojik yapılar
Mikrobiyal yük

Gıdaya
uygulanan ön
işlemler

İşleme
teknikleri

Çevre koşulları

Dondurma
Kurutma
Nemlendirme
Isıl işlem

İşleme
yöntemleri
Saklama
yöntemleri
Koruma
yöntemleri
Depolama
koşulları

Oksijen
Nem
Sıcaklık
Işık
Çevresel gazlar
Gaz
konsantrasyonları
Gaz basıncı

Kontaminasyon kaynakları ve mikroorganizmaların çoğalma aşamaları dikkate alındığında
mikrobiyolojik yönden iyi kalitede ürün elde edebilmek için şu hususlar önem arz etmektedir.
Elverdiği oranda en iyi mikrobiyal kalitede hammadde temin etmek,
Hammaddeye işlem öncesinde kontaminasyonun önlenmesi, bunun için uygun
koşullar altında depolanması,
Gıda hammaddelerinin mikroorganizmalar ile kontaminasyonu kaçınılmaz
olmakla birlikte mikroflora miktarının kabul edilebilir düzeyde olması,
Uygun ve etkin işleme yöntemlerinin kullanılması,
İşlem sırasında ve sonrasında kontaminasyonun önlenmesi,
Uygun ambalaj maddesinin ve ambalajlama tekniğinin kullanılması,
Son ürünün tüketim öncesi uygun koşullarda depolanması, taşınması ve
hazırlanmasıdır (Karapınar, 1995).Bu bağlamda baktığımızda, hammadde temininin, ürün
işleme kadar, ambalajlamanın, depolama kadar önemli olduğunu görmekteyiz.
Kimyasal Tehlikeler
Gıdalara çeşitli kaynaklardan bulaşan ya da belli bir amaçla dışarıdan eklenen zararlı
kimyasallar gıda içerisinde, tehlike oluşturabilmektedir. WHO (World HealthOrganization),
2020 yılına kadar kanser hastalıklarının %60 oranında artacağına işaret etmektedir. Bu artıştan,
%35 oranında gıdalara katılan veya bulaşan kimyasal maddelerin sorumlu olacağını belirtmiştir
(Erkmen, 2010). Bu bağlamda gıdalardaki kimyasal tehlikelerin önemi gittikçe artmaktadır.
Kaliteli gıda üretiminde söz edebilmemiz için gıda güvenliğini ve buna bağlı olarak halk
sağlığını da en iyi şekilde tutmak bizim için temel unsurdur.
Gıda kaynaklı kimyasal tehlikeler, pestisitler, antibiyotikler ve büyüme hormonları gibi
veteriner ilaçlar, toksik mineraller, yasaklanmış ya da izin verilen düzeyin üzerinde kullanılmış
olan gıda katkı maddeleri, alerjen bileşikler, uygun olmayan plastik ambalaj materyallerinden
kaynaklanan bulaşmalar, dezenfektanlar ve deterjan kalıntıları (Karaali, 2003), çevresel
atıklardan bulaşan metaller, (civa, kurşun, kadmiyum gibi) (Erkmen, 2010) ekipman ile ilgili
bileşenler, (gres yağı, benzin vb.) (Seward, 2003) şeklinde sıralanabilmektedir. Kimyasal
tehlikeler, gıda tedarik zincirinin herhangi bir noktasından, tüketim noktasına kadar her noktada
oluşabilmektedir (Tennant, 2001). Tablo 3.’de kimyasal riskler ve kaynakları gösterilmektedir.
Şekil 2.’de ise daha ayrıntılı bir şekilde gıda üretiminin tüm süreçlerindeki kimyasal tehlike
kaynakları gösterilmektedir.
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Tablo 3. Kimyasal Riskler ve Kaynakları (Şahin ve Çoğun, 2010)
Kimyasal risk

Risk kaynağı

Haşere ilaç kalıntısı

İlaçlama faaliyetleri

Temizlik kimyasal
kalıntısı

Temizlik sonrası durulama yetersizliği

Madeni yağ bulaşması

Ekipmanlarda kullanılan yağlar

Katkılar ve migrasyon

Aşırı / yanlış kimyasal kullanımı

Çevre kaynaklı
kirlilikler

Çevre, hava kirliliği, ekipmanlardan çıkan duman

Şekil 2. Gıda Zincirinde Kimyasal Kontaminasyon Kaynakları
(Tennant, 2001)
Gıda üretim süreci, tüm basamaklarında, meydana gelen her bir işlemin, bağlantılı olduğu
işlemlerle birlikte kimyasal tehlikelere açık bir süreçtir. Gıda güvenliği süreçlerini oluştururken
kimyasal risk noktaları doğru tespit edilerek gerekli önlemler alınmalı ve gıda güvenliği tam
anlamıyla gerçekleştirilmelidir. Kimyasal riskler sık karşılaşılan ve tehlike yaratan, aynı zamanda
güvenli gıda üretimini engelleyen yapılardır. Kontrolleri güvenli gıda üretimi için hayati önem
arz etmektedir.
Önemli kimyasal tehlikelerden olan pestisidler, dünyada yılda tonlarca kullanılmakta ve
vücudun tüm sistemlerini etkileyerek, akut, kronik zehirlenme, karsinojenik, teratojenik etkilere
yol açmaktadır (Giray ve Soysal, 2007). Kimyasal tehlikelerden sıklıkla karşımıza çıkan bir diğeri
ise, ambalaj materyalinden ürüne geçen maddelerdir. Castle, ‘’migrasyonu’’ gıdada mikroskobik
bir süreçle, dış kaynaklardan kütle transferi olarak tanımlamaktadır. Daha basit bir tanımlamayla
migrasyon, paketten gıdaya doğru sızmadır. Aynı çalışmada kimyasal migrasyonun hem gıda
güvenliğine hem de gıda kalitesine etkisi olduğu vurgulanmaktadır (Castle, 2001).

Fiziksel Tehlikeler
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Fiziksel tehlikeler, yetişme, hasat, üretim, ambalajlama, depolama ve dağıtım sırasında
gıdaya bulaşma olasılığı olan (Seward, 2003) fiziksel unsurlardır. Fiziksel kirlikleri kaba pislikler
olarak adlandırabiliriz. Fiziksel tehlikeler ürünün akış sürecine, alet ekipmana ve işletme
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koşullarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.
Cam, metal, kağıt, çöp, saç, boya, hayvansal kaynaklı gıdalarda kemik, deri vb. yabancı
maddeler bu gruba girmektedir (Karaali, 2003). Bunlar hammadde elde edilmesi, üretim,
saklama, paketleme, taşınma veya tüketim aşamalarında çevreden gıdalara bulaşabilirler veya
hileyle eklenebilirler (Erkmen, 2010). Tablo 4.’de fiziksel tehlikeler ve kaynakları gösterilmektedir.
Tablo 4. Fiziksel Riskler ve Kaynakları (Şahin ve Çoğun, 2010)
Fiziksel risk

Risk kaynağı

Cam parçası

Lamba, pencere camı, cam kaplar

Metal parçası

Ekipman, personel, hammadde

Saç, tüy, kıl kirlilikleri

Personel, ekipman

Böcek, kemirgen ve kuşlara ait
kirlilikler

Bina, ekipman, yetersiz haşere kontrolü

Taş, tahta, plastik, conta

Ambalaj, ekipman, bina, proses

Toz kirlilikleri

Hava, bina, ekipman

GIDA GÜVENLİĞİNİ
ETKİLEYEN ETMENLER

Fiziksel tehlikelerde aynen kimyasal ve biyolojik tehlikeler gibi, gıda zincirinin
aşamalarında çeşitli faktörler sonucunda gıdaya bulaşabilmektedir. Fiziksel riskler, gıdanın
uygun şartlardaki süreçlerden geçmediğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi bir
gıda kalite programının tüm bu aşamalardaki, ürüne has olabilecek tüm fiziksel, kimyasal
ve biyolojik riskleri tespit ederek, sorun oluşmadan önleme yoluna gitmesi gerekmektedir.
İşletmelerin güvenli ve dolayısıyla kaliteli gıda üretebilmeleri ancak iyi kurulmuş kalite
sistemleri ile mümkün olabilecektir.

Sonuç

Gıda zincirinin tüm aşamaları, kontaminasyonalara açık bir halde pek çok riski
barındırmaktadır. Gıda güvenliğini sağlanmasında bu olası kontaminasyonları belirleyip,
oluşmadan önlenmesini sağlamak, temel çıkış noktası olmalıdır. Gıda güvenliğinin sağlanması
için gıda zincirindeki tüm aşamalarda muhtemel riskleri ve bunlara bağlı olarak önleyici
faaliyetleri uygulamak kalitenin vazgeçilmez bir unsurudur.

KAYNAKLAR

Akın, N., Karakaya, M., Kefi, S., (2005). Biyogüvenlik ve Gıda Güvenliğinde Temel Yaklaşımlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara.
Castle, L. (2001). Chemical Migration From Food Packaging. D. H. Watson (Eds.), Food
Chemical Safety Volume 1: Contaminants. (pp 1-25). Boca Raton: CRC Press
Erkan, N., Alakavuk, D. Ü., & Tosun, Y. (2008). Gıda Sanayinde Kullanılan Kalite Güvence
Sistemleri. Journal Of Fisheries Sciences, 2 (1), 88-99.
Erkmen, O. (2010). Gıda Kaynaklı Tehlikeler ve Güvenli Gıda Üretimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 53, 220-235.
Giray, H., & Soysal, A. (2007). Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Mevzuatı . TSK Koruyucu Hekimlik
Bülteni, 6 (6), 485-490.
İlbeği, İ. (2004). Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması. Gıda Mühendisliği Dergisi, 13-16.
Karaali, A. (2003). Gıda İşletmelerinde Haccp Uygulamaları ve Denetimi. (1. Baskı). Ankara:
T.C. Sağlık Bakanlığı.
Karapınar, M. (1995). Gıdaların Mikrobiyolojik Kalite Kontrolu. İzmir: (1. Baskı). Ege Üniversitesi Basımevi.
Konietzko, T. (2003). HACCP: An Applied Approach. T. Foster, & P. C. Vasavada (Eds.), Beverage Quality and Safety. (pp. 1-17). Boca Raton: CRC Press.
Özkaya, F., Cömert, M. (2008). Gıda Zehirlenmelerinde Etken Faktörler. Türk Hijyen ve
Deneysel Biyoloji Dergisi, 3, 149-158.
Seward, Robert (2003). Characterization Of Food Hazards. R. Schmidt, & G. Rodrick (Eds.),
Food Safety Handbook (pp. 11-18). Canada: Wiley İnterscience.
Şahin M., Çoğun Y. H., (2010). Güvenli Gıda Tüketimi. 2. Gıda Güvenliği Kongresi, İ s t a n bul.
Tennant, D. R. (2001). Risk Analysis. D. H. Watson (Eds.), Food Chemical Safety Volume 1:
Contaminants.(pp. 1-23). Boca Raton: CRC Press.
425

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

GIDA ÜRÜNLERİNDE STOK YÖNETİMİ POLİTİKALARI
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ÖZET

Gıda, tarih boyunca tüm insanlar için en önemli ihtiyaçların başında gelmektedir.
Üretilen gıdaların ise sağlıklı, kaliteli ve yeterli miktarda olması büyün önem taşımaktadır.
Çünkü tüketicilerin mutlak talebi olarak kaliteli gıda, dengeli ve sağlıklı beslenmenin temel
rotasını oluşturmaktadır. Gıda ürünlerinin bu şekilde üretimi ise ancak gıda zinciri güvenliği
ile sağlanabilmektedir.
Bu faktörlere ek olarak hızlı nüfus artışının beraberinde getirdiği artan gıda talebi, günümüz
teknolojik gelişmeleri ile birlikte, işletmeleri, ürün kalitesi ve güvenliği politikalarını gözden
geçirmek ve bu politikalarını geliştirmek durumunda bırakmaktadır. Gıda gibi son kullanma
tarihi çok önemli, güvenliğinin sağlanması zor olan, zincirin tüm basamaklarının büyük önem
arz ettiği ürünlerde ise bu politikaları geliştirmek daha da büyük önem taşımaktadır. Çünkü
gıda güvenliğinin sağlanması, sadece halk sağlığı ile ilgili bir süreç değil aynı zamanda ekonomi
ile de ilgili bir kavramdır.
Gıda güvenliği, ancak tam bir gıda zinciri güvenliği ile sağlanabilmektedir. Bu zincir,
tarladan başlayarak, çatala ulaşmakta, ve zincirin tüm paydaşlarını içermektedir. Hammadde
temini, üretim, depolama ve dağıtım, bu zincirin temel basamaklarını oluşturmaktadır.
Çalışmamızda bu zincirin önemli halkalarından olan gıdaların depolanması ve bu süreçte
kullanılan stok yönetimi politikaları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Gıda, stok, stok yönetimi

Giriş

Gıdaların üretiminden sonra taşınması, depolanması ve dağıtılması aşamalarında en uygun
stok yönetimi politikaları ile lojistik yönetimi uygulamalarının sağlanmasıyla, gıda güvenliği
sistemi tam anlamıyla gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu konulardaki yoğunlaşma en çok ‘’integral
kalite yönetim sistemi’’ olarak adlandırılan sistem üzerinedir ve bu sistem hammaddelerin
sağlanması, gıda üretimi, paketleme, taşıma ve destekle, araştırma ve geliştirme, üretim
ekipmanlarının korunması ve çalışanların eğitimi gibi gıda üretim zincirindeki bütün aşamaları
içermektedir (Akın ve Diğ., 2005).
İşletmeye gelen ürünleri tespit eden ve hangi depoya gönderileceğini belirleyen bir
otomatik depolama sistemi, iç lojistik faaliyetlerini desteklemekte ve maliyetleri aşağıya
çekmektedir (Acar ve Diğ., 2003). Böylelikle günümüz bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, son
kullanma tarihi önemli olan gıda ürünlerinin stoklanmasında ve dağıtılmasında iyi bir yönetim
çerçevesi oluşturmaktadır.

Gıda Stokları Yönetim Politikaları

Gıdaların stoklanmasında, hammadde, yarı mamul ve mamul olarak sınıflandırılmaları,
üretim sistemindeki rollerini daha anlaşılır hale getireceğinden dolayı öncelikle bu şekilde
bir sınıflandırma yapılmalıdır (Fellows, 2000). Ayrıca ilerleyen aşamalarda gıda sorunları
meydana geldiğinde geri çağırma sürecinin oluşturulması ve bunun stok yönetimi içinde
değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır (Wang ve ark., 2002). Gıda stoklarının da
kalite zincirinin önemli bir parçası olduğu unutulmamalı, aynı zamanda gıda depolamada
stok yönetimi sürecinin, kalitenin, bütünleşik yapısına uyması önem taşımaktadır. Bozulabilen
stokların yönetilmesinde üç sınıf stok politikası bulunmaktadır. Bunlar;
- Uygunluk temelli politikalar
- Zaman temelli politikalar
- Kalite temelli politikalar (Wells ve Singh, 1997) şeklinde sıralanmaktadır.
Uygunluk temelli politikalar, bu stok politikasının amacı, stoklardaki öncelikli yerleşim
ile alakalı ‘’can sıkıcı’’ şeyleri minimize etmektir. Alternatif olarak, yönetimin amacı, en az
maliyetle, işgücünden faydalanarak talepleri karşılamaktır. Bu stok politikası iki temel kararı
içerir;
- Tesadüfi ya da rastlantısal olarak stokların seçimi; herhangi bir öncelik yoktur
- Çıkışa en yakın stokların seçimi; işgücü/verimlilik ile ilişkili bir öncelik vardır.
Gıda stok yönetimi uygulama kararlarında, özellikle stokların yüksek stok devir seviyesine
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uygun olduğu durumlarda kullanılır.
Zaman temelli politikalar, zaman temelli politikalar, lojistik ve stok kontrolünde kriterler
oluşturmak için zaman (yaş) ölçümlerini kullanır (Wells ve Singh, 1997). Stokların zamanla
ilişkilendirildiği zaman temelli stok politikaları gıda sektöründe FIFO yöntemi ile gerçekleştirilir.
- FİFO (ilk giren ilk çıkar); bu yöntem satın alınmış ticari mallardan öncelikle, satın
alma tarihi eski olanların satılacağı varsayımına dayanır (Gürçay, 2012). Bu amaçla depolanan
ürünlerin etiket bilgilerine dikkat edilmeli ve etkin takibi yapılmalıdır (Gıda Satış Yerleri İçin İyi
Hijyen Uygulamaları Rehberi). FIFO’nun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için depoya giren
her ürün belirli bir sistematikle geliş tarihi, miktarı, özelliğine göre depoya yerleştirilmelidir
(Anonim, 2010). FIFO yönteminin faydalarını şu şekilde sıralayabilmektedir;
• Hammadde ve malzemelerin imalatta kullanım sırası mantıki ve düzenlidir. Özellikle
çabuk bozulan hammadde ve malzemelerin, bir an önce tüketilmesine, dolayısıyla sağlıklı ve
tutarlı bir stok kontrolüne olanak sağlar.
• Uygulaması kolaydır (Gürçay, 2012).

GIDA ÜRÜNLERİNDE STOK
YÖNETİMİ POLİTİKALARI

Kalite temelli politikalar, bu stok politikası uygulanırken, ürün kalitesi baz alınır. Genelde
kalite temelli stok politikaları stok zamanlaması ve ekonomik üretim arasında bir bağ kurar.
Kalite temelli stok politikaları iki temel felsefe çerçevesinde incelenir.
JIT(tam zamanında üretim); bu felsefe, stok ihtiyacını minimize etmeye
dayanır. (Wells ve Singh, 1997) Ancak JIT felsefesi diğer sektörlere göre gıda sektöründe daha
az kullanılan bir stok politikasıdır (Fellows, 2000).
SRLS (raf ömrü azalan stokların seçimi); bu stok politikası raf ömrü azalan
stoklara öncelik verilmesi temeline dayanmaktadır. Gıda alanında kullanılan bir stok politikasıdır.
Şekil 1.’de gıdaların stoklanmasında kullanılan stok yönetimi politikaları gösterilmektedir.
-

Şekil 1. Gıda Stok Yönetiminde Uygulanan Politikalar
Bu politikalara ek olarak son zamanlarda kullanılan, MTO (maketoorder –
siparişe göre üretim) – MTS (maketostock – stoka göre üretim) yöntemlerini bir arada içeren
kombine yöntem ile de üretim süreci ve buna bağlı olarak stoklama süreci kararları gıda
üretiminde verilmektedir. Üretim kapasitesi ve şekline göre doğru kararı vermek bu yöntemin
temel ihtiyacı olmaktadır (Soman ve ark., 2004; Soman ve ark., 2007).

Sonuç

Gıda stoklarının yönetilmesi hem halk sağlığını, hem işletme ekonomisini etkileyen önemli
bir süreçtir ve işletme, dağıtıcı ve perakendeci gibi stoklama yapan tüm paydaşların uygun
stok politikası seçimi ile bu süreci gerçekleştirmesi önem taşımaktadır. Stokların yönetimi,
depolama süresince gıda ürünlerinin kalitesinin korunması ve güvenliğinin sağlanması
açısından da büyük önem taşımaktadır.
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GIDA ÜRÜNLERİNDE STOK
YÖNETİMİ POLİTİKALARI

Uygun stok yönetimi politikasının seçiminde, üretilen gıdanın türü, paketleme şekli, raf
ömrü, bozulma süreci ileişletme yapısı ve kapasitesi gibi faktörler baz aldığımız etmenlerdir.
Her ürün ve işletme için stok politikası değişkenlik göstermektedir. Çünkü gıda güvenliği ve
kalitesi için her işletme, ürününün yapısına göre bir politika izlemelidir. İşletmeler bu yapısal
farklılarına göre uygun stok yönetim politikasını belirleyerek, gıda güvenliğinin depolama
aşamasını sağlamalıdırlar.
Günümüzde stok yönetim sürecinde teknolojik gelişmelerin sağladığı bilgisayar destekli
programlar ve hızlı takip sistemleri de gıda depolama sürecinde işletmelere uygun alt yapı
sağlamaktadır.
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN VE İŞ MAKİNASI
İMALATÇISI BİR İŞLETME İÇİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE AHP
UYGULAMASI
Turgut Hacıvelioğulları1
Nurullah Umarusman2

ÖZET

Bu çalışmada Tedarik Zinciri Yönetimine değinilmiş ve Tedarikçi Seçiminde Çok Kriterli
Karar Verme Tekniklerinden biri olan AHP yönteminden nasıl faydalanılacağı ayrıntılı olarak bir
uygulama ile açıklanmıştır. Uygulamada, araç üstü ekipman ve iş makinası imalatı sektöründe
üretim yapan bir firma için dünya genelinde hidrolik aksam üreten, markalaşmış ve birbirleri ile
rekabet içerisinde olan on tedarikçi firma arasından firma kriterlerine en uygun olan tedarikçi
belirlenmiştir. Bu on tedarikçi firmanın yıllık üretim adedi, nakliye ücreti, ürün birim fiyatı,
satış sonrası hizmet yeterliliği, ürün çeşitliliği ve tedarik süresi AHP kullanılarak ele alınmış,
değerlendirme faktörlerine göre tedarikçi firmalar arasında birebir karşılaştırmalar yapılmıştır.
Bu süreç sonunda en uygun tedarikçi firma belirlenmiştir.
		
Anahtar Kelimeler: AHP, Tedarikçi Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme

1.GİRİŞ

Tedarik zinciri; arzın ve talebin yönetilmesi, hammaddelerin tedariği, üretim, montaj,
depolama, envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve müşterilere ürünlerin dağıtımı vb. faaliyetleri
kapsar ve tüm bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan bilgi sistemlerini içerir
(Yüksel, 2004). Tedarikçi Seçiminin iki amacı vardır: Birinci amaç, tedarik edilecek ürünlerin
farklı ürün gruplarına ait olması durumunda, kullanılan kriterlerin nasıl farklılaştığını ortaya
koymaktır. İkinci amaç ise işletmenin isteklerini karşılayacak şekilde tedarikçilerin seçimini
gerçekleştirmektir (Özdemir, 2010). Tedarikçi seçimi için temel kriterler fiyat, kalite ve dağıtım
performansının yanında gelişen teknoloji ve artan rekabetin bir sonucu olarak esneklik,
yenilikçilik ve müşteri hizmetleri gibi yeni kriterler eklenmiştir(Güleş, 2014). Tedarik Zinciri
üyelerinin tümü, müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek ve tüm zincirin kar etmesine katkıda
bulunmak için birleşmeli ve etkin bir şekilde yönetilmelidirler(Chen ve Diğ., 2005).Tedarikçi
Seçim Kriterleri firmaların karakteristik yapılarına göre değişiklikler gösterir. Her firmanın
ihtiyacı farklı olabileceği gibi firma prensip ve politikaları da farklıdır. Firmalar Tedarikçi Seçim
kriterlerini kendi yöntem ve iş akışlarına göre belirlerler. Tedarikçi seçimi için kullanılabilecek
23 seçim kriterini ilk kez Dickson (1966) tanımlamıştır. Dickson (1966) tarafından tanımlanan
kriterler Tablo 1’de verilmiştir. Daha sonra Dempsey (1978),Roa ve Kiser (1980)ve Bache ve Diğ.
(1987) farklı sayıda kriter tanımlamıştır.

1
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TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE AHP
UYGULAMASI

Tablo 2: Tedarikçi Seçiminde Kullanılan Temel Kriterler
SIRALAMA
1

KRİTER
Kalite

ORTALAMA DEĞERİ
3,508

2

Teslimat

3,417

3

Geçmiş performansı

2,998

4

Garanti ve tazminat
politikası

2,849

5

Üretim imkânları ve
kapasitesi

2,775

6

Fiyat

2,758

7

Teknik kapasite

2,545

8

Finansal durum

2,514

9

Prosedüre uyum

2,488

10

İletişim sistemi

2,426

11

Endüstrideki itibar ve
konumu

2,412

12

İş yapma isteği

2,256

13

Yönetim ve organizasyon

2,216

14

İşlem kontrolü

2,211

15

Tamir bakım hizmeti

2,187

16

Tutum

2,120

17

Bırakılan Etki

2,054

18

Paketleme yeteneği

2,009

19

İşçi İlişkileri

2,003

20

Coğrafi konum

1,872

21

Geçmiş dönemdeki iş
tecrübeleri

1,597

22

Eğitim araçları

1,537

23

Karşılıklı düzenlemeler

0,610

DEĞERLENDİRME
ÇOK ÖNEMLİ

ORTA DERECE ÖNEMLİ

AZ ÖNEMLİ

Tedarikçi seçiminde Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
yöntemler ile tedarikçiler arasında bir sıralama yapılarak verimliliği en yüksek olan tedarikçiden,
verimliliği en düşük tedarikçiye doğru sıralamayla en iyi tedarikçi seçimi veya tedarikçilerden
belirli kriterlere göre satın alınacak miktarlar hesaplanmaktadır. ÇAKV yöntemleri olan Çok
Amaçlı VZA, Hedef Programlama, Çok Amaçlı Doğrusal Programlama, Uzlaşık Programlama,
Bulanık Matematiksel Programlama ile genel anlamda taşıma maliyeti, fiyat, kalite, satış
sonrası servis olanağı gibi temel kriterlere göre oluşturulan amaç fonksiyonları göz önünde
bulundurularak tedarikçilerden satın alınacak miktarlar belirlenmektedir. ÇNKV yöntemleri
olan ANP, AHP, Topsis, Vikor ve bunların bulanık ortamdaki yaklaşımlarına göre bu yöntemler
kullanılarak verimliliği en yüksek olan tedarikçi seçimi yapılmaktadır.Çok Kriterli Karar Verme
sürecinin Çok Nitelikli Karar Verme sınıflandırılması içerisinde yer alan AHP ilk kez Myers ve Alpert
(1968) tarafından ortaya atılmış, Saaty (1977) tarafından geliştirilerek karar verme sürecinde
kullanılan etkin bir yöntem olmuştur. Karar Verme sürecinde temel amaç birbirleri ile çelişen
kriterlere bağlı olarak seçenekler içerisinden en uygun olanının belirlenmesidir (Saaty, 1986).Karar
hiyerarşisinin tanımlanabilmesi durumunda kullanılan AHP, kararı etkileyen faktörler açısından
karar noktalarının yüzde dağılımlarını veren bir karar verme ve tahminleme yöntemidir. AHP
bir karar hiyerarşisi üzerinde, önceden tanımlanmış bir karşılaştırma skalası kullanılarak, gerek
kararı etkileyen faktörler ve gerekse bu faktörler açısından karar noktalarının önem değerleri
açısından, birebir karşılaştırmalara dayanmaktadır. Sonuçta önem farklılıkları, karar noktaları
üzerinde yüzde dağılımına dönüşmektedir(Yaralıoğlu, 2001).Literatürde tedarikçi seçimi
problemine ilişkin çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Tedarikçi Seçim problemlerinin
AHP kullanılarak ele alındığı makalelerden bazıları aşağıda verilmiştir.
Tam ve Tummala (2001)bir telekomünikasyon sistemi için tedarikçi seçilmesinde onun
yapılabilirliğini tetkik etmek için AHP tabanlı bir model formüle edilmiş ve bir gerçek dünya
430

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

problemine uygulamışlardır.Chan ve Kumar (2007) küresel tedarikçi seçimi için verimli bir
sistemin geliştirilmesi amacıyla risk faktörleri de dâhil olmak üzere önemli karar kriterlerinin
tanımlanmasında Bulanık boyutlu AHP yaklaşımının kullanmışlardır. Özyörük ve Özcan (2008)
tedarikçi seçimine etki eden bazı kriterleri dikkate alarak tedarikçileri alt bir değerlendirmeye
tabi tutarak sübjektif değerlendirmeleri AHP kullanarak objektif şekle dönüştürmüştür. MızrakÖzfırat ve Öğüt (2008) çalışmalarında bir tekstil firmasının tedarikçi seçimi problemini çözmek
için AHP ve Hedef Programlama yöntemlerini birlikte kullanmışlardır. Lee (2009),Bulanık karar
ortamında tedarikçi seçimi için Bulanık AHP kullanarak bir model geliştirmiştir. Supçiller ve
Çapraz (2011) üretim sektöründeki bir firmaya en uygun tedarikçiyi belirlemek için AHP ve
TOPSIS yöntemlerini birlikte uygulamışlardır. AHP yöntemi ana kriterler ve alt kriterlerin önem
derecesinin belirlenmesi için, TOPSIS yöntemi ise tedarikçilerin sıralanması için kullanılmıştır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN VE
İŞ MAKİNASI İMALATÇISI
BİR İŞLETME İÇİN
TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE AHP
UYGULAMASI

2.MATERYAL VE METOD

Birden fazla faktörün karar verme sürecine dahil edilmesi ile karmaşık bir yapıya bürünen
karar sürecinde karar vericilere önemli katkılar sağlayan AHP 1970’li yıllarda Saaty tarafından
ortaya atılmış ve günümüze kadar teorik gelişimi ile birlikte bir çok gerçek dünya problemlerine
uygulanmıştır. .Saaty (1977) tarafından geliştirilen AHP adımları aşağıda özetlenmiştir
(Yaralıoğlu, 2001):
Adım 1: Karar Verme Probleminin Tanımlanması,
Adım 2: Faktörler Arası Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması,
Adım 3: Faktörlerin Yüzde Önem Dağılımları Belirlenmesi,
Adım 4: Faktör Kıyaslamalarındaki Tutarlılık Ölçülmesi,
Adım 5: Her Bir Faktör İçin, m Karar Noktasındaki Yüzde Önem Dağılımlarının bulunması,
Adım 6: Karar Noktalarındaki Sonuç Dağılımının Bulunması.

3.ARAŞTIRMANIN UYGULAMASI

Otomotiv Sektöründe Araç Üstü Ekipman ve İş Makinesi İmalat sektöründe çalışmakta
olan bir firma markalaşma, tedarik süresi, ürün çeşitliliği ve satış sonrası hizmetler faktörlerine
bağlı olarak 10 tedarikçi firma arasında bir ağırlık sıralaması yapmak istenmektedir. Tablo 4’te
firmaların personel sayısı, yıllık üretim adedi, nakliye ücreti ve ürün birim fiyatları verilmiştir.
Tablo 4: Karar Noktaları
Ürün
çeşitliliği

Tedarik
süresi

1.850,00 €

4

60 gün

1.615,00 €

6

60 gün

3.950,00 €

1.725,00 €

3

60 gün

4000

4.000,00 €

1.700,00 €

3

45 gün

65

3500

4.200,00 €

1.650,00 €

6

60 gün

6.Firma

85

10000

4.100,00 €

1.800,00 €

3

60 gün

7.Firma

65

7000

3.900,00 €

1.750,00 €

4

60 gün

8.Firma

50

3750

3.850,00 €

1.685,00 €

3

45 gün

9.Firma

45

3000

3.850,00 €

1.735,00 €

4

90 gün

10.Firma

70

11000

4.200,00 €

1.810,00 €

3

90 gün

Personel
Sayısı

Yıllık
Üretim
Adedi

Nakliye
Ücreti

Ürün Birim
Fiyat

1.Firma

120

15000

3.750,00 €

2.Firma

75

9000

3.000,00 €

3.Firma

80

9500

4.Firma

60

5.Firma

Firma Adı

Tablo 4’te firmaların personel sayısı, yıllık üretim adedi, nakliye ücreti ve ürün birim fiyatı
2013 yılı firma bilgilerinden sağlanmıştır. Nakliye ücretleri ve birim fiyatlar Euro cinsinden
değerlendirilmiştir.
Adım 1: Karar Probleminin Tanımlanması
Değerlendirmede ilk olarak 10 firma arasında 4 kritere bağlı olarak göreceli önem sırası
araştırılmıştır. Bu kriterler Markalaşma Kriteri, Tedarik Süresi, Ürün Çeşitliliği ve Satış Sonrası
431

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE
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Hizmetlerdir.
Adım 2: Faktörler Arası Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması
AHP ile bir karar verme probleminin çözülebilmesi için önem skalası kullanılarak gerek
kararı etkileyen faktörler ve gerekse faktörler açısından karar noktalarının önem değerlerine
göre birebir karşılaştırmalarının yapılması gerekmektedir. Tablo 4’teki 10 firma markalaşma,
tedarik süresi, ürün çeşitliliği ve satış sonrası hizmetler kriterlerine göre değerlendirilmiştir.
Belirlenen kriterler için önem skalasına bağlı olarak oluşturulan karşılaştırma matrisleri aşağıda
verilmiştir.
Tablo 5: Markalaşma Kriteri için Karar Matrisi ve Ağırlıklar
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Ağırlıklar

F1

1

5

4

7

8

3

9

9

6

2

0,3150

F2

1/5

1

1/2

2

2

1/2

3

4

2

1/3

0,0755

F3

1/4

2

1

2

2

1/2

3

4

3

1/2

0,0967

F4

1/7

1/2

1/2

1

2

1/3

2

2

1/2

1/4

0,0460

F5

1/8

1/2

1/2

1/2

1

1/4

2

2

1/2

1/7

0,0367

F6

1/3

2

2

3

4

1

3

4

2

1/2

0,1200

F7

1/9

1/3

1/3

1/2

1/2

1/3

1

1

1/3

1/8

0,0261

F8

1/9

1/4

1/4

1/2

1/2

1/4

1

1

1/3

1/8

0,0240

F9

1/6

1/2

1/3

2

2

1/2

3

3

1

1/3

0,0616

F10

1/2

3

2

4

7

2

8

8

3

1

0,1984

Markalaşmaya göre oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı (CR) 0,022 olarak
belirlenmiştir. Bu değer 0,10’dan küçük olmasından dolayı karşılaştırma matrisi tutarlıdır.
Tablo 6:Tedarik Süresi Kriteri için Karar Matrisi
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Ağırlıklar

F1

1

4

4

7

8

3

9

9

6

2

0,2992

F2

1/4

1

1/2

2

3

1/2

4

4

2

1/3

0,0797

F3

1/4

2

1

2

3

1/2

3

5

3

1/2

0,0992

F4

1/7

1/2

1/2

1

2

1/6

2

3

1/2

1/6

0,0435

F5

1/8

1/3

1/3

1/2

1

1/7

2

2

1/3

1/7

0,0310

F6

1/3

2

2

6

7

1

3

3

3

1/2

0,1376

F7

1/9

1/4

1/3

1/2

1/2

1/3

1

1

1/3

1/7

0,0254

F8

1/9

1/4

1/5

1/3

1/2

1/3

1

1

1/3

1/7

0,0237

F9

1/6

1/2

1/3

2

3

1/3

3

3

1

1/5

0,0572

F10

1/2

3

2

6

7

2

7

7

5

1

0,2036

Tedarik Süresine göre oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı (CR) 0,036 olarak
belirlenmiştir. Bu değer 0,10’dan küçük olmasından dolayı karşılaştırma matrisi tutarlıdır.
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Tablo 7: Ürün Çeşitliliği Kriteri için Karar Matrisi
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Ağırlıklar

F1

1

2

2

5

8

3

9

9

6

2

0,2683

F2

1/2

1

2

3

2

2

3

3

3

1/2

0,1214

F3

1/2

1/2

1

2

2

1/2

3

2

2

1/3

0,0812

F4

1/5

1/3

1/2

1

1

5

2

2

1/2

1/4

0,0724

F5

1/8

1/2

1/2

1

1

1

2

2

1/3

1/6

0,0457

F6

1/3

1/2

2

1/5

1

1

3

4

2

1/3

0,0802

F7

1/9

1/3

1/3

1/2

1/2

1/3

1

1

1/5

1/7

0,0262

F8

1/9

1/3

1/2

1/2

1/2

1/4

1

1

1/2

1/7

0,0286

F9

1/6

1/3

1/2

2

3

1/2

5

2

1

1/4

0,0685

F10

1/2

2

3

4

6

3

7

7

4

1

0,2077
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Ürün Çeşitliliğine göre oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı (CR) 0,076olarak
belirlenmiştir. Bu değer 0,10’dan küçük olmasından dolayı karşılaştırma matrisi tutarlıdır.
Tablo 8:Satış Sonrası Hizmetler Kriteri için Karar Matrisi
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Ağırlıklar

F1

1

3

4

7

5

3

9

5

5

4

0,2907

F2

1/3

1

1

3

3

1

5

3

3

1/2

0,1062

F3

1/4

1

1

2

2

1/2

3

3

3

1/3

0,0832

F4

1/7

1/3

1/2

1

1/2

1/5

2

5

1/3

1/6

0,0470

F5

1/5

1/3

1/2

2

1

1/4

1/3

1

1

1/5

0,0389

F6

1/3

1

2

5

4

1

4

2

2

1/3

0,1113

F7

1/9

1/5

1/3

1/2

3

1/4

1

1/2

1/2

1/7

0,0330

F8

1/5

1/3

1/3

1/5

1

1/2

2

1

1

1/6

0,0383

F9

1/5

1/3

1/3

3

1

1/2

2

1

1

1/6

0,0477

F10

1/4

2

3

6

5

3

7

6

6

1

0,2038

Satış Sonrası Hizmetler Kriterine göre oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı
(CR) 0,081 olarak belirlenmiştir. Bu değer 0,10’dan küçük olmasından dolayı karşılaştırma
matrisi tutarlıdır.
Markalaşma, Tedarik Süresi, Ürün Çeşitliliği ve Satış Sonrası Hizmetler
kriterlerinin karşılaştırma matrisi ve karşılaştırmadan belirlenen ağırlıklar Tablo 9’de verilmiştir.
Tablo 9: Kriterler için Karşılaştırma Matrisi ve Ağırlıklar
Markalaşma

Tedarik Sür.

Ürün Çeş.

SSH

Ağırlıklar

Markalaşma

1

3

3

2

0,4211

Tedarik Sür.

1/3

1

1/2

1/6

0,0878

Ürün Çeş.

1/3

2

1

1/3

0,1368

SSH

1/2

6

3

1

0,3543
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Dört farklı kritere göre oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı (CR) 0,068 olarak
belirlenmiştir. Bu değer 0,10’dan küçük olmasından dolayı karşılaştırma matrisi tutarlıdır. Dört
kriter için belirlenen yüzde önem dağılımları Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo10: Öncelik Vektörleri
Markalaşma

Ted. Süresi

Ürün Çeşitl.

SSH

F1

0,3150

0,2992

0,2683

0,2907

F2

0,0755

0,0797

0,1214

0,1062

F3

0,0967

0,0992

0,0812

0,0832

F4

0,0460

0,0435

0,0724

0,0470

F5

0,0367

0,0310

0,0457

0,0389

F6

0,1200

0,1376

0,0802

0,1113

F7

0,0261

0,0254

0,0262

0,0330

F8

0,0240

0,0237

0,0286

0,0383

F9

0,0616

0,0572

0,0685

0,0477

F10
0,1984
0,2036
0,2077
0,2038
Tablo 10’daki değerler ile Tablo 4’teki ağırlıkların çarpımı ile kriterlere bağlı olarak
firmaların önem seviyeleri belirlenmiştir. Firmaların önem sıralaması Tablo 11’deki gibidir.
Tablo 11: Firmaların Önem Sıralaması
Firmalar

Firma
1

Firma
10

Firma
6

Firma
2

Firma
3

Firma
4

Firma
5

Firma
8

Firma
7

Firma
9

Önem
Değeri

0,2986

0,2020

0,1130

0,0930

0,0900

0,0497

0,0382

0,0296

0,0285

0,0572

Önem
Sıralaması

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tablo 11’de Otomotiv sektörüne ekipman sağlayan ve piyasada en çok bilinen on firmanın
performans değerlendirmesi markalaşma, tedarik süresi, ürün çeşitliliği ve satış sonrası
hizmetleri kriter alınarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda ortaya çıkan önem
değerleri önem sıralaması ile birlikte verilerek sıralama yapılmıştır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmaya konu olan firma, Avrupa pazarında, otomotiv sektöründe araç üstü ekipman
üreten, kalitesini ispatlamış, en yüksek marka değerine sahip üç firmadan birisidir. Firmanın
üretiminde kullanacağı hidrolik aksamı da kendi kalitesini destekleyecek nitelikte ürün
niteliği taşımak zorundadır. Bu yüzden dünya genelinde üretim yapan, marka haline gelmiş
ve birbirleriyle rekabet içerisinde olan, hidrolik aksam üreten ilk on firma arasından seçim
yaparak malzeme tedariki yapması gerekmektedir. Karar vericilerle yapılan görüşmede tercihi
etkileyen faktörlerin neler olduğu ve tercihlerin nasıl belirlendiği üzerine konuşuldu ve tüm
bu konuşulanlardan amacın müşteri memnuniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. O zaman müşteri
memnuniyetini sağlayabilmek için ne yapılmalı; Tedarikçi firmaların ürettikleri malzemeler
marka değerine sahip kaliteli ürünler olmalı, ürün çeşitliliği olmalı ki müşterilere çeşitli tercihler
sunulabilmeli, aynı zamanda da müşterinin beklenti ve isteklerini de karşılayabilmeli. Tedarik
edilen malzeme için olası bir arıza durumunda da yaygın ve hızlı olarak satış sonrası ve servis
hizmeti alınabilmeli ki müşteri mağduriyeti önlenebilmeli. Müşteri memnuniyeti sonrası,
müşteri ürünün reklamını kendisi yapacak, dolayısıyla ürün kendi reklamını kendisi yapacaktı
ve satışlar da artacaktı. Bu da beraberinde karı getirecektir.
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AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞAMAMA MERKEZLİ
SORUNLARA GENEL BAKIŞ
Zeliha Seçkin1
Şaduman Güler2

ÖZET

Küreselleşme, işletmelerin piyasa değerini maksimize etme ve varlığını devam ettirebilme
sorununu geçmişe oranla daha önemli hale getirmiştir. Bu gerçek, aile işletmelerinin
sürdürülebilirliği açısından olduğu kadar, ülke ekonomilerinin gelişmesi ve büyümesi
açısından da hayati önem arz etmektedir. Yoğunlaşan rekabet, aile işletmelerine bir yandan
yeni fırsatlar sunarken, diğer taraftan da varlığını daha çok tehdit eder hale getirmektedir. Bu
gerçek, işlemelerin yarınlarına yönelik endişeleri kuvvetlendirmekte ve kurumsallaşmanın
önemini artırmaktadır. Aile işletmelerinin ülke ekonomisi içindeki %95’e varan oranı dikkate
alındığında konunun önemi daha da artmaktadır. Kurumsallaşma, içi doldurulduğunda
işletmeleri tehlikeden koruyabilecek bir şemsiye olarak düşünülebilir. Ancak kurumsallaşmanın
sağlanması, güçlü desteklerin sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle, aile işletmeleri
açısından bakıldığında, kurumsallaşmayı sağlamak daha fazla çabayı gerektiren çetin bir sorun
olarak ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kavramlar: Aile işletmeleri, kurumsallaşma, kurumsallaşma sorunu.

GİRİŞ

Ülke ekonomilerinin belkemiğini oluşturan aile işletmeleri, yarattıkları artı
değerle piyasanın işleyişine önemli katkılar sağlarken bir taraftan da kendi varlıklarını
sürdürmede çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Aile işletmelerinin sorunlarını
geniş bir yelpazede ele almak mümkündür. Yönetim sorunu başta olmak üzere, finans,
muhasebe, insan kaynakları yönetimi gibi birçok konuda sıkıntı içinde olan aile
işletmelerinin en önemli problemlerinden biri de kurumsallaşamamadır. Aile üyeleri
tarafından yönetilen aile işletmelerinde, sorunların neden ve sonuçları yönetimi elinde
bulunduran birey/bireylerin vizyon, istek, çaba, amaç, başarı arzusu, hırs, liderlik gibi
kişilik özelliklerinden etkilenmektedir. Aile işletmelerinin önemi, sadece aile için değer
yaratma, gelecek hazırlama, eğitim ve istihdam sağlama ile sınırlı değildir. Aile üyesi
olmayan birçok insan için de iş ve çalışma fırsatı sunarakhem bireylere hem de ülke
ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.
Aile işletmelerinin toplam işletme içindeki payı ülkeden ülkeye farklılıklar
gösterebilmektedir. Bu pay, Avrupa Birliği’nde %50’den fazla iken, ABD’de %95’ler düzeyinde
olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise bu oranın %95’lerden daha fazla olduğu bilinmektedir
(Karabulut, 2008). Buna karşılık aile işletmelerinin ortalama yaşam sürelerinin 24 yıl olduğu
kabul edilmektedir. Bu da aile işletmelerinin gelecek nesillere devrinde sorunlar olduğunu
göstermektedir. Ailenin eğitim durumundan sosyo-kültürel durumuna kadar birçok faktörün
işletmenin yönetim ve varlığını sürdürebilmesinde önemli rol oynağına işaret etmektedir.
Aile işletmelerinde karşılaşılan sorunlar irdelendiğinde en önemli sorunların başında
kurumsallaşamama gelmektedir. Kurumsallaşma, tek başına ele alınacak bir konu değildir.
Kurumsallaşmanın sağlanması; aile anayasasının oluşturulmasını, profesyonelleşmeye
geçilmesini, yalın bir örgüt yapısı oluşturulmasını, yetki devri konusunda istekli olmayı,
çalışanların yönetime katılımını teşvik etmeyi, örgüt kültürü oluşturmayı ve korumayı,
nepotizmden kaçınmayı gerektirmektedir. Başka bir ifade ile kurumsallaşma, çok faktörlü bir
yapıya sahiptir ve bu yapının sağlamlığı, işletmenin dokusunu da güçlendirecektir.
Bu çalışmanın amacı, aile işletmelerinde kurumsallaşmanın önemini vurgulamak ve
kurumsallaşmayı sağlamada hangi faktörlerin etkili olduğunu kavramsal olarak tartışmaktır.

AİLE İŞLETMELERİ KAVRAMI

Literatürde aile işletmelerinin çok sayıda tanımlamasına rastlanmaktadır. Tanımlardaki
ortak paydayı tespit etmek bağlamında bu alanda yapılmış çalışmalara bakmak gerekmektedir.
Donneley (1988) aile işletmesini, “En az iki kuşak boyunca aileye ait olan ve aile ile işletmenin
amaç ve çıkarlarının bir olduğu ve bunun işletmenin politikalarına yansıdığı işletme”
olarak tanımlamaktadır.Alkara ise (2006) aile işletmesini, “Ailenin geçimini sağlamak ve
mirasın dağılmasını önlemek için kurulan, yönetim kademelerinin önemli bölümünde aile
bireylerinin yer aldığı ve kurumda aileden en az iki neslin istihdam edildiği işletmedir.” şeklinde
tanımlamaktadır.Bir başka tanımda ise, aile işletmesi, ailenin geçimini sağlamak veya var
olan aile mirasının dağılmasını önlemek amacı ile kurulan ve yönetimini ailenin geçimini
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sağlayan kişinin üstlendiği, yönetim kademelerinin çoğunluğunda aile üyelerinin bulunduğu,
kararların büyük ölçüde aile üyelerince alındığı ve aileden en azından iki kuşağın istihdam
edildiği işletme olarak tanımlanmaktadır (Karpuzoğlu, 2000).Tanımlardan yola çıkarak aile
işletmelerinin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Kiracı ve Alkara, 2009; Onay
Özkaya ve MuterŞengül, 2006; Eren Gümüştekin, 2004):
1 Ailenin geçimini sağlamak veya mirasın dağılmasını önlemek amacı ile kurulmaktadır.
Bu misyonu yüklenen kişi/kişilerin girişimci özelliklere sahip olması önemlidir,
2 Kar elde etme güdüsü ile akrabalık bağı olan bireylerin bir araya gelerek ürün ve
hizmet üretmeleri söz konusudur,
3 Bir girişimci tarafından başlatılmakta ve daha sonra diğer aile bireyleri işin içinde yer
almaktadır,
4 Yönetim kademesinde yer alanlar aile bireyleridir ve ailenin kendine özgü kültür,
değer ve geleneği iş’e yansımaktadır,
5 Aile bağları, yönetimden kimin sorumlu olacağını belirlemede etkili olmaktadır,
6 İşletme ile ilgili karar alma yetki ve sorumluluğu öncelikle işletmeyi kuran aile
üye/üyelerine aittir,
7 İş ve aile ilişkileri iç içe geçmiş durumdadır,
8 İşletmenin tanınırlığı aile ile özdeşleşmiştir ve aile üyelerinin davranışları,
işletmede çalışsın ya da çalışmasın işletmeye mal edilmektedir. Bir başka ifade ile aile
bireyleri, şirketin imaj büyükelçileridir,
9 Aileden en az iki kuşağın istihdamı söz konusudur.
De Lema ve Duréndez (2007)’in Romano ve arkadaşlarından aktardığına göre, aile
işletmelerinin gereklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
1. İşletme sahipliğinin en az %50’si ailenin elindedir,
2. İşin kontrolünü aile sürdürür,
3. Yönetim pozisyonunun önemli bir bölümü aile ve yakınları tarafından işgal edilmiştir.
Sharma ise aile işletmelerinin taşıması gereken şartları aşağıdaki gibi sıralamaktadır
(a.g.m., 2006)
1. İşin sahipliği ve kontrolü ailenin elindedir,
2. Yönetim kararlarında ailenin etkisi söz konusudur,
3. Aile üyelerinin işi gelecek nesillere taşıma niyetlerinin olması gerekmektedir.

AİLE İŞLETMELERİNDE
KURUMSALLAŞAMAMA
MERKEZLİ SORUNLARA
GENEL BAKIŞ

DÜNYA VE TÜRKİYEDE AİLE İŞLETMELERİNE GENEL BAKIŞ

Günümüzde birçok endüstride aile işletmeleri baskın bir rol oynamaktadır. Öyle ki,
dünyadaki bütün işletmelerin yaklaşık %75-90’ını temsil etmektedirler. Avrupa’da işletmelerin
%70’inden daha fazlası aileler tarafından işletilmekte veya kontrol edilmektedir. Böyle bir
sonuç, aile işletmelerinin toplumda çok önemli ekonomik güç oldukları olgusunu gündeme
getirmektedir (Leenders ve Vaarts, 2003). Ülke ekonomilerinde hâkim biryapı gösteren aile
işletmeleri, örneğin ABD’de tüm işletmelerin %80’inden fazlasını oluşturmakta; bu oran
Kanada’da %70, İspanya’da %80, İtalya’da %95, İsviçre’de ise %85 olarak ortaya çıkmaktadır(Eren
Gümüştekin, 2005). Ayrıca, aile işletmeleri kurulu oldukları ülkelerde milli gelirin de büyük
bir kısmını oluşturmakta ve toplam istihdamın yaklaşık %80’iaile işletmeleri tarafından
sağlanmaktadır. ABD’de 40 milyondan fazla işgücünü istihdam eden aile işletmeleri, ücretlerin
de %65’ini ödemektedirler (Eren Gümüştekin, a.g.m.).
Ekonomiye kayıtlı aile işletmelerinin oranı Türkiye’de %95-98 olup, hemen her sektörde
varlık göstermektedirler (Kiracı veAlkara, 2009). Ülkemizdeki aile işletmeleri GSMH’nın %75’ini
sağlamaktadırlar. Ayrıca, dünyada ve Türkiye’deki aile işletmelerinin KOBİ’lerin çok büyük bir
bölümünü oluşturdukları da bilinmektedir. Bu oran, Türkiye için %98.8’dir. (Karabulut, 2008).
Ekonominin belkemiği olarak adlandırılan aile işletmelerinin birçoğu için hayatta kalma
süresinin ortalama 24 yıl olması (Lambrecht, 2005) en önemli sorunlardan biri olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda yapılan araştırmalar ABD’deki aile şirketlerinin sadece %30’unun
bir sonraki nesille varlığına devam edebildiğini göstermektedir (Yıldırım, 2011).İkinci
kuşak olarak varlığını sürdürenlerin ise yaklaşık %13’ü işlerini üçüncü kuşağa devretmeyi
başarabilmektedirler. Kanada’da ise bu oran biraz daha artış göstermekte ve aile işletmelerinin
%33’ü ikinci kuşakta, %50’si ise üçüncü kuşakta yer almaktadır.Dünya geneline bakıldığında,
6. veya 7. kuşağa devreden aile işletmesi sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Levi
Strauss ve Rothscil Bankası ender örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır (Pazarcık, 2004).
ABD’inde yapılan araştırmalara göre yeni kurulan işletmelerin %40’ı birinci yılında, %60’ı iki yıl
içinde ve %90’ı ise on yılın sonunda kapanmaktadır (Yolaç ve Doğan, 2011). Ekonomide çok
önemli paya sahip olmalarına rağmen, aile işletmelerinin ömrü ikinci,üçüncü kuşağa geçtikçe
kısalmakta; üçüncü kuşağa kadar yaşayan aile şirketlerinin oranı ise %10’u geçmemektedir
(Turkishtime, 2013).Bu durumun nedenleri arasında, Kasım 2012’de yayımlanan ve
PricewaterhouseCoopres’ın (PwC) Küresel Aile Şirketleri araştırma sonucuna göre, Türkiye’deki
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aile işletmelerinin en temel sorunları arasında kurumsal yönetim ve karar alma konuları yer
almaktadır (Turkishtime, 2013).

AİLE İŞLETMELERİNİN ÜSTÜNLÜK VE ZAYIFLIKLARI
Aile işletmeleri, kuruluş aşaması da dâhil olmak üzere, bünyesinde bazı üstünlük ve
zayıflıklar taşımaktadır. Bu üstünlükler, rekabet ve varlığını devam ettirebilme açısından
bazı fırsatlara sahip olması anlamına da gelmektedir. Özkaya ve Şengül (2006)’ün çeşitli
çalışmalardan aktardıkları bilgiler doğrultusunda aile işletmelerinin üstünlük ve zayıflıklarını
aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür:
Üstünlükleri:Hızlı karar verebilmeleri, gözü kara hareket edebilmeleri,“olmazsa olmaz”ı
çok zorlamaları, aile birliğinden gelen gücün kullanılması, amatör ruhun korunabilmesi
karşılıklı saygı ve itaatin geliştirilmesi ve korunması aile işletmelerinin üstünlükleri olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca Leenders ve Vaarts (2003)da yaptıkları uygulamalı bir araştırmada şu
üstünlükleri tespit etmişlerdir: Aile işletmelerinin daha çok karşılıklı güvene sahip olması, sosyal
denetimin olması ve çalışanların daha çok motive olmaları, kültürün kazançtan daha önemli
olması. Bunlara ilave olarak, aile işletmelerinde kar ve zararın ortak olması dolayısı ile ortaya
çıkan olumsuzluklara bağlı maliyetlerin paylaşılarak riskin dağıtılmasının yanı sıra başarının
getirisinden tüm ailenin faydalanması gibi üstünlükler de söz konusudur (Dyer’denakt. Şanal,
2011). Karpuzoğlu (2002)’na göre de, hızlı karar verme yetenekleri sayesinde daha aktif hale
gelebilmelerinin yanı sıra çocuklara iyi eğitim görmeleri ve daha iyi şartlarda yetişmeleri için
imkânların seferber edilmesi ve ekip sinerjisinden daha fazla faydalanılması gibi konularda
aile işletmelerinin üstünlükleri bulunmaktadır. Bu üstünlükleri fırsata çevirebilen işletmelerin
amaçlarını hem etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri hem depiyasada kalıcı üstünlükler
yakalamaları daha kolay olacaktır. Yıkıcı rekabet, işletmelere yeni fırsat kapıları da açmaktadır.
Bunu başaran aile işletmeleri küresel ölçekte başarıyı yakalamaktadırlar ve bunun hemen her
ülkede örneklerine rastlamak mümkündür.
Zayıflıkları: Kurumsallaşamama,girişimcinin güçlüklerle kurduğu işletmeyi paylaşma ve
inisiyatifi başkalarına bırakmada isteksiz davranması,işletme sahiplerinin işin başında olmaları
ve bazen gereksiz şekilde profesyonel çalışanlar ileyarışmaları,ikinci kuşağın karşılaştıkları
sorunların derecesizayıflıklara örnek olarak verilebilir (Özkaya ve Şengül, 2006). Şanal
(2011)’ınSilverman (2005)’danaile işletmelerinin zayıflıkları ile ilgili aktardığı bilgilere göre,
bazı aile üyeleri verilen işleri yapacak yeteneğe sahip olmayabilirler. Aile üyelerine sorumluluk
verilmesine rağmen, yetki verilmediği için bu durum sorunlara yol açabilir. Aynı işi yapmalarına
rağmen aile dışındaki çalışanlara daha düşük ücret ödenmesi veya işletmeyi kuran aile üyesinin
hâkimiyeti kaybetmemek için yönetimi devretmekten kaçınması, çocukların iş’te yeterli
olmalarının dikkate alınmaması, iş ile ilgili toplantıların evde yapılması ve bu yüzden bazı aile
üyelerinin karar sürecinedâhil olamamalarıaile işletmelerinin zayıflıklarını oluşturmaktadır. Her
aile işletmesinin yapısal, finansal, kurumsal veya işleyiş temelli olmak üzere birbirine benzer veya
farklı sorunlarla karşı karşıya kalması olağandır. Ancak, bu zayıflıklar tehdide dönüştüğünde,
işletme açısından yıkıma varan sonuçlar doğurabilir. Zayıflıkların ağır basması, işletmenin
varlığı açısından ciddi tehditlere yol açabilir. Birçok aile işletmesinin kısa sürede piyasadan
silinmesi, zayıflıklarının üstesinden gelecek stratejiler üretmemesinden kaynaklanmış olabilir.

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA: TANIMI, KAPSAM VE
ÖNEMİ

Kurumsallaşma; bir işletmenin faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan
sürdürebilmesi ve geliştirebilmesidir. İşletmelerin varlığı ve sürdürülebilirliği açısından önemli
olmasına rağmen, kurumsallaşmaya sadece kavramsal bir anlam yüklendiği görülmektedir. Bu
durum, firmaların kişilerden bağımsız bir kimlik kazanmasını güçleştirmektedir. Kurumsallaşma
algısı yüksek firmalar, biçimsel prosedürleri ilkelere bağlama ve kurum kültürü oluşturmada
daha gerçekçi adımlar atabilmektedirler. Bu çerçeveden bakıldığında kurumsallaşma,
firmaların sorunlarına bütüncül bir bakış açısı ile bakabilmeleri bağlamında büyük bir öneme
sahiptir (Apaydın, 2009).
Sürekliliği sağlamak, aile işletmelerinin en temel sorunlarından biri olarak ortaya
çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, aile işletmelerinin %30’unun ikinci kuşağa ve ancak %10’unun
da üçüncü kuşağa geçebildiğini göstermektedir (Handler, 1994; Lambrecht, 2005; Yolaç ve
Doğan, 2011).Bu veriler dikkate alındığında, aile işletmelerinde varlığını devam ettirebilmek
için çeşitli tedbirler almak gerektiği ve kurumsallaşamama ile yönetim yetersizliğinin bunda
etkili olduğu görülmektedir (Fındıkçı’dan aktaran: Yolaç ve Doğan, 2011).Pazarcık (2004)’a göre
kurumsallaşma, işletmenin bir sistem haline gelebilmesi anlamına gelmektedir. Vehbi Koç ise
kurumsallaşmayı, işletmelerin kişilerden bağımsız bir şekilde uzun yıllar ayakta kalabilmesi
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olarak tanımlamaktadır (Genç ve Karcıoğlu, 2004). Karpuzoğlu (2004)’nun işletme sahip ve
yöneticilerini temel alarak yaptığı tanıma göre kurumsallaşma, “bir şirketin, kişilerden bağımsız
olarak kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması; değişen çevre koşullarını takip eden
sistemleri kurması ve gelişmelere uygun olarak organizasyonel yapısını oluşturması; kendine
özgü selamlaşma biçimlerini, iş yapma usul ve yöntemlerini kültürü haline getirmesi ve bu
sayede diğer şirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi süreci”dir. Bu sürecin
doğru yönetilebilmesi için ilk yapılması gerekenlerden birisi, girişimcinin kurumsallaşma
yolunda adım atmasıdır. Bu bağlamda yöneticinin işi ya profesyonellerle yürütmeye istekli
olması veya aile üyelerinin hızla profesyonelleşmeleri gerekmektedir. Ayrıca, kurumlaşmış
yönetim anlayışının terk edilerek planlı, programlı ve kuralların yazılı hale getirildiği yönetim
biçimine geçilmeye çalışılmalıdır (Pazarcık, 2004). Bu tanım ve açıklamalardan yola çıkarak
kurumsallaşmanın amacını, “Uzun dönemde kurumun karlı ve başarılı büyümesini, başarının
devamlılığını, adil ve sorumlu davranmasını ve kurumla ilgili tüm hak sahiplerinin çıkarlarını
gözetmesini sağlamaktır.” şeklinde ortaya koymak mümkündür (Esen, 2014).
Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak için geleceği önceden görebilmek ve bu
öngörüye uygun stratejiler geliştirerek kurumsal bir yapı oluşturmak gerekmektedir. Genç ve
Karcıoğlu (2004)’na göre, bunu sağlamanın yolu; sağlam bir işletme kültürü oluşturma, yönetim
kalitesini artırma, eğitim alt yapısı oluşturma, insan odaklı yönetim anlayışına sahip olma
ve iyi bir örgüt yapısıoluşturmayı gerektirmektedir.Bu bağlamda kurumsallaşma, insanların
işlerini doğru ve verimli yürütebilmek için doğru sistemi kurmak anlamına gelmekte ve şirket
ölçeğinde (Esen, 2014):
1.
Organizasyon yapısının yalın olması,
2.
Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında en kısa iş akışının kullanılması,
3.
Bölüm (departman) ve işletme politikasının açık ve net olması,
4.
İş uygulamalarının en kısa zamanda ve en az hareketle gerçekleştirilmesi,
5.
İşletme çalışanlarınınkararlara katılımının sağlanması gibi konulara
odaklanmaktadır.
Aile işletmesinin varlığını sürdürmesinde ve rekabet üstünlüğü yaratmasında önemli bir
yere sahip olan kurumsallaşma, işletme kaynaklarının da israfının önüne geçmede kalkan işlevi
görmektedir. İşletmenin kaynaklarını ve yönetim gücünü doğru kullanamaması, işletmelerin
büyüme potansiyellerini zayıflatmakta ve kurumsallaşma sürecini de olumsuz etkilemektedir
(Genç ve Karcıoğlu, 2004). Kurumsallaşma, profesyonel işgücünü işletmeye çekme ve işletmede
tutma, yabancı girişimciler ile kurulacak ortaklıkta şeffaflığı sağlama gibi önemli katkılar da
sağlamaktadır (Esen, 2014).Kurumsallaşma birden bire gerçekleşmeyen ve başta işletme sahip
ve yöneticileri olmak üzere, tüm çalışanların katkı ve paylaşımları ile hayata geçirilebilecek
bir işletme değeri ve yapısıdır. Bu bağlamda kurumsallaşmayı örgütü kapsayan bir şemsiye
olarak değerlendirirsek, bu şemsiyenin her bir parçasını oluşturan fonksiyonları aşağıdaki gibi
açıklayabiliriz:
1.Aile Anayasası Oluşturmak
Aile işletmelerinde ailenin ve işletmenin farklı amaçları bulunmaktadır. İşletmenin
amacı, sürdürülebilir kar elde etmesi ve işletmenin devamlılığının sağlanmasıdır. Ailenin
amacı ise aile üyelerinin sürdürülebilir mutluluğu, bireylerin nesiller boyu iyi yetiştirilmesi ve
ailenin devamlılığının sağlanmasıdır. Bu iki amacın birbiriyle uyumlu halde devam etmesi için
gelecek nesilleri de gözetecek şekilde aile anayasalarının hazırlanması gerekmektedir (Dirin
veTutan,2015).
Aile ilişkilerinin kurumsallaşması, bir aile anayasası oluşturmayı, aile-yönetim ilişkilerinin
belirlenmesini, aile konseyi oluşturarak iletişimi artırmayı, bir ‘çatışma yönetimi’ sistematiği
oluşturmayı, bir devir planı yapılmasını ve hissedarlar sözleşmesi hazırlamayı gerektirmektedir
(www.iku.edu.tr/TR/userfiles/a1111.pdf). Bu bağlamda uygulama süreçlerinin bütün aşamaları
incelenmeli ve kurumsallaşma adımlarının en önemlisi olan aile anayasasına odaklanılmalıdır.
Aile Anayasası, aile işletmesinin temel konularını içeren, aile üyeleri arasındaki iş ilişkilerini
sağlıklı yönetebilmeleri için temel ilkeleri ve yol gösterici unsurları içinde barındıran bir belge
olmalıdır. Aile Anayasası ailenin misyonunu, vizyonunu ve temel değerlerini içermelidir.
Ailenin mülkiyet, miras ve bir sonraki nesle devretme konularındaki ilkelerini, para ve yetkinin
dağılımı ile ilgili temel prensipleri belirtmelidir. Aile üyelerinin sorumluluklarını, verilmesi
gerekli eğitimi ve aile konseyinin çalışma şekillerini de içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Aileiş ilişkisini oluşturan politikaları, aile üyelerinin birbirleri ve çalışanlarla ilişkisinde temel
aldıkları davranış kurallarını, aile üyelerinin performans değerlendirme kriterlerini, terfi ve ödül
sitemlerini, işten ayrılma şekillerini, aile üyelerinin işe giriş ve çalışma koşullarını düzenlemeli;
aile ilişkilerinin bozulmamasını sağlamalıve işletmenin devamlılığına yönelik bir içeriğe sahip
olmalıdır. Düzenlenen anayasa içerisinde varlık eğitimine de yer verilmelidir. “Varlık eğitimi,
kurucu kuşağın girişimciliğini, ailenin ve işletmenin varlıklarının oluşum süreçlerini, kültürünü
oluşturan değerleri, karakter eğitimi çerçevesinde bir sonraki kuşağa aktarmayı amaçlar. Varlık
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içinde doğmuş üçüncü kuşağın durumunu bir ayrıcalık değil, bir sorumluluk olarak algılaması
için gerekli çalışmalar yapılır. Varlık eğitimi ailenin genç bireylerini sadece aile işletmesinde
çalışmak için hazırlamaz, onlara gelecekte gerek yönetimde gerek insan ilişkilerinde temel
alacakları değerleri de öğretir” (Akıngüç Günver, 2004).
Aile anayasası çerçevesinde, işletme içerisindeki yönetim rollerinin etki alanları ve sınırları
belirlendiğinde daha hızlı ve sağlıklı kararlar alınabilmektedir. Böylece ölçülebilir değerlerle;
verimlilik, karlılık, ürün ve hizmet kalitesi artarak beklenen tüketici faydası görülebilmektedir.
Dolayısıyla sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlanabilmektedir.
2.Profesyonelleşmeyi Sağlamak
Profesyonelleşme,işletme içerisindeki iş ve işlemlerin o konuda uzman kişiler tarafından
yerine getirilmesi, görev, yetki ve sorumluluk dengesinin uzmanlık esasına göre belirlenmesi
anlayışına dayanmaktadır (turkishtime, 2013). Aile işletmeleri için profesyonelleşmeyi
yönlendiren entelektüel sermaye gerekliliği de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
İşletme faaliyetlerini, bilgi temeli üzerine kurmak ve entelektüel varlıkları kullanabilecek
birikime sahip olmak, bilgi odaklı bir işletme olmanın temelini oluşturmaktadır (Yelkikalan ve
Aydın, 2003-2004).
Aile işletmelerinde ölçülebilir bir sitemin kurulması, teknolojik altyapının amaca uygun
hale getirilmesine de bağlıdır. Sistemden alınan gerçek verilerle, uzman kişilerin raporları
yorumlaması ve çözüm önerilerinde bulunması sağlıklı kararlar alınmasına aracılık edebilir. Aile
işletmelerinde kişi değer tespitinden önce, işletme değer tespitinin yapılması gerekmektedir.
Aile üyelerinin sürekli bir arada bulunmaktan ötürü, benzer şekilde düşünen, birbiriyle
aynı öngörüye sahip bir grup haline gelme riski her zaman vardır. Bu bağlamda profesyonel
yöneticiler, şirket(ler)in faaliyetlerine aile üyelerinden farklı bir pencereden bakma
potansiyeline sahiptirler. Profesyonel yöneticilerin aile üyeleri gibi düşünmeye zorlanması
yerine, farklı düşünceleri dile getirmeye ve alternatifler geliştirmeye teşvik edilmesi, daha
sağlıklı bir yaklaşımdır. Profesyonel yöneticilerin düşüncelerinin dikkate alınması, çok sesli,
demokratik bir çalışma ortamı ve katılımcı yönetim tarzının oluşmasına yardımcı olacaktır.
(http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/yayinlarimiz/ailesirketleri.pdf ).
3.Yalın Bir Örgüt Yapısı Oluşturmak
Tüm ailelerde aynı olmasa da aile işletmelerinde mülkiyetin evrimi şu aşamaları
içermektedir: Tek patron ya da tek kişinin kontrolü, kardeş ortaklığı ve daha sonra da kuzenlerin
ortaklığına dönüşmektedir. Ailenin evriminin dört dönemden oluştuğu söylenebilir: genç
iş ailesi, işe başlayan aile, birlikte çalışan aile ve bayrağı devreden aile. Aile ekseni, mülkiyet
ve işletme ekseninden farklıdır. Aile ekseninde geri hareket etmek mümkün değildir, aile
üyelerinin biyolojik olarak yaşlanmaları ile aile ekseni hareket eder. Aile işletmelerinin
gelişimi ise büyüklük ve yapılarının karmaşıklık derecesine göre üç aşamada gerçekleşir:
işe başlangıç dönemi, büyüme, formalizasyon ve olgunluk” (Akıngüç Günver, 2004).Aile
işletmelerinde işe başlangıç dönemi; belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için kar merkezli
işletmenin kurulması ve ayakta kalabilme sürecidir. Müteşebbisin zaman, emek, enerji ve
kaynak harcayarak işin odağında olması gerekmektedir. Başlangıç döneminde işletme de
biçimsel olmayan ilişkiler söz konusudur. Dolayısı ile olması gereken sistem henüz işlerlik
kazanmamıştır. Bu dönemde, daha çok hedeflenen pazara sunulacak ürün(ler)e ve hizmet(ler)
e odaklanılarak kısa vadeli kazanımlara önem verildiği görülür. Buradaki amaç, hedef pazardan
pay almak için, tutundurma politikası çerçevesinde ürün ve hizmetlerin gelecekteki talep
miktarını arttırmaktır. İşe başlangıç döneminin sağlıklı zemine oturtulması, işletmenin ayakta
kalabilmesi ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlaması için önemlidir. Müteşebbisin
hayalini gerçekleştirirken rasyonel davranması ve ölçülebilir değerlerle geleceğe yönelik
kararlar vermesi büyüme ve formalizasyon dönemine temel oluşturacaktır (Ateş, 2003).
Aile işletmelerinin kurumsallaşmasında önemli yeri olan formalizasyon, çalışanların
bireysellikten uzaklaştırılıp belirlenen kurallara bağlanmasıdır. Kurumsallaşmada hangi konuda
olursa olsun her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hâkim olması gerekmektedir
(Yazıcıoğlu ve Koç, 2009).Bir başka değişle formalizasyon, yapılması gereken işleri yazılı ve bu
şekilde düzenli hale getirme işlemidir. Kurumsallaşa için aile şirketlerinin yapması gereken
formalizasyon unsurları şunlardır: (Demir ve Sezgin, 2014)
•
Resmileştirilmiş örgüt organizasyon şemasının olması gereklidir,
•
Aile dışı çalışanların, belirlenmiş kurallar çerçevesinde görev, yetki ve atamalarının
yapılması gereklidir,
•
Aile bireyleri yazılı hale getirilmiş denetim mekanizması ile yönetilmelidir,
•
Gelecekte görev alacak yeni neslin bireylerine, gereken eğitim verilmelidir,
•
Çalışanların görev ve yetkileri yazılı hale getirilmelidir,
•
Devir planı yazılı hale getirilmelidir.
İşletme eğer olgunluk döneminde ise, istikrarı ve yavaş büyüme hızını tercih etmiş
demektir. Aile şirketlerinde en önemli olgunluk belirtisi, sorumluluğun ve yetkinin profesyonel
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yöneticilere bırakılmış olmasıdır. Kurumsallaşma sürecini destekleyen sistemin kurulmuş olması,
işletmenin sürekliliğini, büyüklüğünü ve pazar payını oluşturmuş olmasını gerektirmektedir.
Aile işletmelerinin pazar payı ve gücünü, aile işletmesinin ismi ile ailenin ismi eşdeğer olarak
etkileyebilir. Aile, kabul görmüş kurallar çerçevesinde başarılı ise işletme de başarılı olarak
anılacaktır. Olgunluk döneminde pek çok aile şirketinin kurucu üyeleri, sosyal sorumluluk
projelerine ve etkinliklere katılmaktadırlar. Aile, işletmesinin sektörel liderliği var ise sivil
toplum kuruluşlarında ve örgütlerin yönetim kurulu üyeliğinde yer aldığı görülebilmektedir.
Bu bağlamda, halkla ilişkiler konusunda, ailenin güçlü ve duyarlı bir yapı çizmesi, birey ve
kuruluşların bakış açısında önemli rol oynayabilir. İstikrarını ve genel kabul görmüş kurallar
çizgisini bozmamış, olgunluk dönemindeki aile işletmelerinin toplumsal duyarlılığı benimseyen
bir imajı vardır. Bu dönem bir sonuç ya da varılan son nokta değildir. Olgunluk dönemine
erişmiş başarılı aile işletmelerinin bu durumu, uzun soluklu devam ettirmesi çok mümkün
olmayabilmektedir. Olması gereken süreden daha fazla olgunluk döneminin yaşanması,
eskime ve yok olma tehlikesini beraberinde getirmektedir. Aile işletmeleri; yeni bir ürünle, yeni
bir girişimle, ya da başka şehir veya ülkelerde şube açarak kuruluş dönemine veya büyüme ve
yapılandırma ya da iyileştirme dönemine geri dönebilirler. (Çalışkan, 2011).
Olgunluk dönemindeki işletmelerin başlıca özellikleri, istikrarı destekleyen örgüt
yapısı, kontrollü ölçekle büyüme, yönetimdeki işbölümü ve oturmuş rutinlerdir. Olgunluk
dönemindeki şirketler eski başarı formüllerinde ısrar edebilirler. Artan rekabet koşulları,
bu işletmelerin yöneticilerini gelenek ile değişim arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir.
Olgunluk dönemindeki şirket karmaşık bir yapıya sahiptir, işletmede aile dışı yöneticiler etkilidir
ve işletme birden fazla şirketi kapsayabilir. Olgunluk dönemindeki aile şirketlerinin başarısının
üç temel ilkeye bağlı olduğu söylenebilir:
1.
Stratejik odaklanma,
2.
Yönetici ve hissedarların işe bağlılığı,
3.
Yeniden yatırım.
Olgunluk dönemine erişmiş firmalarda stratejik çalışmalarını yavaşlatma tehlikesi
görülebilir. Oysa yenilikleri, gelişmeleri izlemeleri ve stratejileri bu bağlamda tekrar
gözden geçirmeleri gerekmektedir. Olgunluk döneminde aileden olmayan yöneticilerin
etkililiği artmakta, onun için bu yöneticileri ödül ve prim sistemleri ile işe bağlamak önem
kazanmaktadır. Bu yöneticilerin kariyer planları yapılmalı, hissedarlarla ilişkileri sağlam temeller
üzerine oturtulmalıdır (Ateş, 2003).
Örgüt yapısının işleyişi, sistem ve ilkelerin belirlenmesi, iş analizlerinin standart
hale getirilmesi, bir işi kimin, nerede, ne kadar sürede hangi yetki ve sorumluluklar ile
yerine getireceği net bir biçimde işletme anayasası ile çerçevesi çizilmeli ve örgüt yapısı
desteklenmelidir. Aynı zamanda bu sistem ve ilkeler doğrultusunda da bir aile konseyi
oluşturarak, işletme içerisindeki iletişimi açık hale getirmek gerekmektedir.
Aile işletmelerinde kurumsallaşmayı destekleyen bir diğer yapı da Aile Konseyi’dir. Aile
Konseyi, ailelerin işletme ve aile ile ilgili gündem maddelerini değerlendirmek üzere belirlenen
zamanlarda bir araya gelerek görüş beyan edip karar alınan topluluktur. Bu konsey, ailede, bir
yönetim kurulu gibi görev yapmaktadır. Geleceğin varislerini belirleme, verilen eğitimlerle
hazır hale gelmelerini sağlama, işten ayrılma şekillerini belirleme, pay ve paydaşlık sözleşmesi
düzenleme, boşanma, evlilik, ölüm gibi hususlara ilişkin politikalar belirleme, aile üyelerinin
şirkette çalışma koşullarını, haklarını ve sorumluluklarını saptama gibi konular üzerine
odaklanmaktadır. Aile Konseyi’nin amaçları, ailenin ihtiyaçları doğrultusunda değişmekle
birlikte, özellikle üstlendiği fonksiyonlar planlama, karar alma ve problem çözme bazındadır.
Konseyin sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Karpuzoğlu, 2004):
−
Aile planlarının geliştirilmesine rehberlik etmek,
−
Stratejik risk planını geliştirmek,
−
Şirket stratejilerini gözden geçirmek,
−
Aile değerlerini ve ailenin varlık nedenini gelecek kuşaklara aktarmak,
−
Fikirlerin paylaşımı için aile forumunu önermek,
−
Ailenin kararlığını ve katılımını teşvik etmek,
−
Ailenin hissedarlık eğitim programlarına katılımını desteklemek,
−
Gelecek kuşak için aile liderleri yetiştirmek,
−
Aile ve şirket arasındaki ilişkileri izlemek gibi misyonları yürütmek.
Aile işletmelerinin devamlılığını sağlaması adına kurumsallaşmanın da gerekliliklerinden
biri olan Aile Konseyi’nin kurulması, işletmelerin gelecekte de var olabilme hedefini pozitif
yönde destekleyecektir.
4.Yetki Devri ve Yetkilendirmeyi Gerçekleştirmek
Aile işletme yöneticileri, kurumsallaşmanın gerekliliği olarak, görev ve sorumluluk
dağılımında, aile içinden çalışanlarla, aile dışından istihdam edilen çalışanların uzmanlıklarına
eşit mesafeden bakarak yetki devri yapmak zorundadırlar. Aile dışından olan profesyonellere
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yetki devrinin güven eksikliğinden kaynaklı yapılamaması, farklı fikir ve fırsatların
değerlendirilmesine engel olabilmektedir. Aile üyelerinde yetkinin sınırsız, sorumluluğun sınırlı
olması, ilerleyen zamanlarda hesap vermeme direncini oluşturabilmektedir.
Aile işletmelerinde, yönetim faaliyetlerinin genellikle müteşebbis ve aynı anda
yönetici konumunda olan bir kişi tarafından yerine getirilmesi, uygulamada yönetim ve
organizasyon açısından çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. İşletme yönetiminde bütün
yetki ve sorumlulukların aynı kişinin tekelinde olmasının bazı üstün yanları olduğu gibi,
problem de oluşturabilir. İşletmenin büyüklüğü, işlerin çeşitliliği, görevlerin çoğalması ve
çeşitlenmesi karmaşık hal aldığında yönetim zaafiyeti oluşturabilir. (Serinkan veCabar, 2008).
Bu tarz sorunlarla karşılaşmamak adına, finans uzmanı, kalite elemanı, insan kaynakları
yöneticisi, lojistik elemanı, bilgi işlem elemanı vb. rollerin ilgili yöneticide aynı anda olmaması
gerekmektedir. Aynı zamanda her kurucu veya yönetici bu rollerin gerektirdiği bilgi ve yeteneğe
sahip olamayabilir. Gözden kaçırılmaması gereken bu durum, aksi söz konusu olduğunda aile
işletmelerinin varlığını tehlikeye sokabilir. Aile üyelerinin, hem yönetimde hem de denetimde
görev ve yetki almamaları gerekmektedir. Aile işletmelerinde, mülkiyet ve yetki devrinde kişiye
özel plandan uzak hareket edilmesi gerekmektedir. Kurumsal liderliğin, bireysel liderliğin
önüne geçmesi kurumsallaşmanın gerekliliğidir.
5. Yönetime Katılımı Teşvik Etme
Kurumsallaşma sürecini tamamlamış aile işletmelerinde demokratik, katılımcı ve esnek
bir yönetim anlayışının olduğu görülmektedir. Aile işletmelerindeki kurucu ya da yönetici
aile üyelerinin, geçmiş zamanda elde edilmiş başarılara ulaşmak için, kullandıkları yöntemin
her zaman geçerli olacağı algısıyla hareket etmeleri doğru değildir. Farklı düşüncelerin
değerlendirilmesi, ertelenmeden gündeme alınması gerekmektedir. Aksi takdirde değişimin
getireceği sonuçlardan olumsuz etkilenme korkusu, sürekli gelişime kapalı olma halini
oluşturabilir. Aile içindeki ilişkilerin şirkete sızmasının önlenmesi, ihtilafların önüne geçilmesi
gerekmektedir. Aile işletmelerinde kişiye bağlı yönetim tarzından uzaklaşıp, şeffaf sistemin
kurallarıyla hareket edilmesi, sürdürülebilir başarıyı, dolayısı ile rekabet üstünlüğünü
beraberinde getirecektir.
Aile işletmesinin hedefleri oluşturulurken, aile içindeki dengelere göre değil, piyasa
koşullarına göre hareket edilen bir yönetim tarzı belirlenmelidir. İşletmenin bilgi alt yapısı
ve veri arşivi aile bireylerinin tecrübeleriyle sınırlı kalmamalı, kurulacak profesyonel sistemin
çıktılarıyla işletmenin geleceğine yön verilmelidir.
6.Örgüt Kültürü
Örgüt kültürü, ortak amaçlar ve değerler doğrultusunda bir araya gelen insanların,
yaptıkları birlikteliği ve normları içermektedir. Peters ve Waferman’a göre işletme kültürü,
”örgütün paylaşılmış değerlerini ve kültürünü taşıyan ve yansıtan hikâyeler, mitler, efsaneler ve
sloganlardan oluşur”(Öztürk, 2008).
Girişimci, kurucu veya ilk yöneticiler, işletme için oluşturdukları görüş, inanç ve değerleri
çalışanları ile paylaşarak örgüt kültürünün oluşumunu başlatmış olurlar. Örgüt kültürünün
özellikleri arasında şunları sıralayabiliriz (Çırpan ve Koyuncu, 1998):
1.
Örgüt kültürü bütünsel bir yapıya sahiptir,
2.
Kültürün biçimsel oluşumunu tamamlaması için, işletmenin geçmişi ve o güne
kadarki birikimlerini içeren inanç, değer, tavır ve duruş gibi sosyal paylaşımların çalışanlar
tarafından bilinmesi ve özümsenmesi gereklidir,
3.
Kültürün değiştirilmesi zordur ve zaman alır, kültürü oluşturan alt parçalarda revize
yapılabilir,
4.
Kültür, işletmenin yapısal ve işleyiş özellikleri ile ilgili kavramlarla ifade edilebilinir,
5.
Kültür ve alt kültürü oluşturan sembolik ifadeler, çalışan davranışları ve edindikleri
birikimlerin anlatım şeklidir. Dolayısıyla, örgüt içinde söylenilen, yapılan, üretilen ve
görünenlerin arasındaki şekil ve simgeler önem taşır,
6.
Kültür, duygusal iletişimin etkisi altındadır ve duyguların sosyal açıdan kabul
görmesi adına ilgili kanallara aktarılması bir yöntem olarak kullanılabilir.
7.Nepotizmden Kaçınma
Bir kimsenin beceri, kabiliyet, başarı ve eğitim düzeyi vb. faktörler dikkate alınmaksızın, işin
gerektirdiği niteliklere sahip olmayan kişilerin sadece akrabalık ilişkileri esas alınarak istihdam
edilmesine veya terfi ettirilmesine nepotizm adı verilmektedir (Özler vd., 2007).Günümüzde
nepotizm veya akraba kayırmacılığı, geleneksel bağların ve ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı ve
kurumsallaşma yapısı oturmamış aile işletmelerinde yaşanmaktadır. İşletmede görev ve yetki
alan aile üyelerinin, bulunduğu pozisyonu ve gücü, aile işletmesinin çıkarlarına ters şekilde
kullanması sonucu ortaya çıkan kültürel bir olgudur. Kurumsallaşmamış aile işletmelerinde,
gerçek başarıyı takdir etme, çalışanları yaptıkları işe, performans ölçme yöntemlerinin
sonuçlarına göre değerlendirmeden uzak bir anlayış gelişmiş olabilir. Çalışanlar, işletmeyi
ileriye götürme yönündeki, uzmanlık esasına dayalı çabalarına göre değil, nepotizm adı
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verilen akrabaları kayırma esası doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulabilmektedirler. Bu
durumda, aile dışı çalışanlar adil olmayan bir ortamda çalıştıklarına inanmaya başlamaktadırlar
(http://optimum.usak.edu.tr/index.php/arsiv/52-prof-dr-eren-guemuestekin-aile-isletmelerive-aile-isletmelerinin-kurumsallasmada-yasad-klar-s-k-nt-lar).Çalışanları bu düşünceye sevk
eden nepotizm, işletmenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.
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Günümüzde aile işletmelerinde, “kurumsallaşmanın”, işletmelerin küresel rekabete karşı
koyabilmesi, sağlıklı büyümesi, içinde bulundukları çevreye uyum sağlayarak varlıklarını
sürdürebilmeleri ve yeni nesillere başarılı bir şekilde devredilmesinde çok önemli bir yere sahip
olduğu bilinmektedir. Kurumsallaşma çerçevesinde, organizasyon yapısı, görev tanımları,
yetki ve sorumluluk, özellikle işletme kültürüne ışık tutan vizyon, misyon ve temel değerlerin
anlaşılır ve net olması gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırlanacak işletme anayasası, olası
olumsuzlukların önüne geçecektir. Oluşturulan aile konseyi ile; kontrol noktalarının denetimini,
kurulan sistemin yanlı düşüncelerden bağımsız işleyişini, kurumsallaşmanın unsurlarını da
yerine getirerek, başarıyı sürekli kılmak mümkün olabilir.
Bu bağlamda aile işletmelerinin yönetiminden sorumlu olanların kurumsallaşma ile ilgili
yapmaları gerekenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1.
Aile içindeki roller ile, mülkiyet hakkından gelen roller ve işletme bünyesinde
görev almaktan doğan rollerin birbirinden ayrılması, kurallar çerçevesinde biçimlendirilmesi
gerekmektedir. Bu da sağlam zemine oturtularak düzenlenmiş “Aile Anayasası “ ile mümkün
olmaktadır.
2.
Geleneksel kalıplardan uzaklaşarak değişimi kabul etmek ve uyum sağlamak
gerekmektedir. Değişim ve gelişimin yapı taşını oluşturan entellektüel sermayenin
bileşenlerinden oluşan profesyonelleşmeye verilen önem kurumsallaşma sürecini başarıya
götürebilir.
3.
Dinamik bir süreç olan kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için; ilkeler ve işletmenin
kimliği ön planda tutulmalı, kurulan sisteme işlerlik kazandıran yalın bir örgüt yapısı
oluşturulmalıdır.
4.
Aile içi merkeziyetçi yönetim tarzından uzak, uzmanlık esasına dayalı paylaşımcı
yaklaşımın ön planda tutulması ve yetkinin profesyonellere devredilmesi, aile işletmesinin
kurumsallaşmasında ve başarı sağlamasında önemlidir.
5.
Aile işletmelerinde çalışanların, örgüt şemasındaki hiyerarşik konumları ne olursa
olsun yönetim süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır. İşletmede, katılımcı yönetim tarzının
benimsenmesi, maliyetleri aşağıya çektiği gibi, üretkenliği, verimliliği, saygı ve girişim gücünü
artırır. Bu bağlamda oluşan ekip ruhuyla bireysellikten uzak bir kurumsal imaj oluşturulması
mümkün olabilir.
6.
Örgüt kültürünün oluşmasında ve korunmasında çok önemli yeri olan aile
işletmesinin kurucusu, vizyon, misyon, temel değerler, hedefler, normlar, vatan sevgisi,
dürüstlük gibi işletmenin yaşam biçimini oluşturan örgüt kültürünü meşru zeminde egemen
hale getirip, kurumsallaşmanın gereği olarak, paylaşmalı, benimsenir hale getirmeli ve
korunmasını sağlamalıdır.
7.
Aile üyesi olmayan yönetici ve çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler bırakan
nepotizm (akraba kayırmacılığı) sonucu ortaya çıkan güven eksikliği, iş tatminsizliği,
motivasyon eksikliği ve performans düşüklüğü oluşması sebebiyle kurumsal kimliğin
kazanılmasına engel olmaktadır. Kurumsallaşmaya önem veren aile işletme yöneticileri, aile
bireylerinin yeteneklerini, işletmeye kattıkları değeri, uzmanlık derecelerini, dışarıdan aldıkları
profesyonellerde aradıkları bilgi, birikim ve donanım düzeyi ile eş tutarak değerlendirmeli ve
adaletli bir şekilde istihdam etmeliler.
Aile İşletmeleri, yoğun rekabet ortamında, hedeflerini gerçekleştirmek,
sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek ve sonraki nesle devri mümkün bir işletme bırakmak için
kurumsallaşmak ve kurumsal kimliği korumak zorundadırlar.
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YÖNETİLENLERİN YÖNETİCİLİĞE ETKİLERİ
Oktay Alkuş1

ÖZET

Yönetim gerçeğinin biri yönetici bakımından ve diğeri de yönetilen bakımından
olmak üzere iki yanı vardır. Yönetici tarafından bakıldığında yöneticinin kişilik özelliklerinin,
öğrenim özelliklerinin, örgütün ve yönetimin özelliklerinin yöneticileri ve yönetimi etkilediği
bilinmektedir. Bu çalışmada yönetici kimliği, yöneticinin özellikleri, yöneticinin işlevleri,
yönetilenlerin özelliklerinin yöneticiliklere yansımaları, daha verimli yöneticilik için öneriler
ve sonuç başlıklarıyla yönetilenler tarafından yöneticiliğe ve yönetime yapılan etkiler
anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yönetim, yöneticilik, yönetilenler.

GİRİŞ

Örgüt, bir yapı; yönetim bir işleyiş; yönetici, yöneticilik işini yapan bir güç; yönetilen de
amaç olarak nitelendirilebilir. Türkiye’de yönetici kimliği edinmenin iki yolu vardır: Birinci yol
atanma yolu, ikinci yol da seçilme yoludur.
Atanma yolunun iki yönü bulunmaktadır: Birinci yön, bir örgütte memurluktan şefliğe,
şeflikten müdür yardımcılığına, müdür yardımcılığından müdürlüğe yükselmek örneğinde
olduğu gibi, bir örgütteki çalışma sürecinde yürüyerek yöneticiliğe yükselmektir. İkinci yön
ise, yönetici yetiştiren bir okuldan mezun olup, kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakam
olmak örneğinde olduğu gibi, yöneticilik eğitimi yapılan okullarda yetişip, sınav süzgecinden
süzülerek yönetici olmaktır.
Seçilme yolunun da iki yönü bulunmaktadır: Birinci yön, uygun görülen bir kişinin Vali
olarak seçilmesi örneğinde olduğu gibi, bir siyasal iktidarın bir yöneticilik kademesine, uygun
gördüğü kişiyi seçerek değerlendirmesidir. İkinci yön ise, bir belediye başkanlığına bir kişinin
Belediye Başkanı olarak seçilmesi örneğinde olduğu gibi, seçmenlerin seçimler aracılığıyla, bir
kişiyi yönetici olarak değerlemesidir.

2. YÖNETİCİ KİMLİĞİ

Yönetici, kaynaklar aracılığıyla iş yapan kişi olarak tanımlanabilir(Demirdöğen ve Genç,
1994). Örgütün ve yönetimin amaçlarını gerçekleştirmede en etkili rolü, yönetici oynar.
Yönetimin başarısı, yöneticiye bağlıdır(Kavruk, 1994). Yönetici iş, kişi, kurum yönetiminde
politikalar, stratejiler, taktikler belirler(Tosun, 1981).
Yöneticinin 7S(Yedi S) yani Skills, Staff, Strateji, Structure, Style, Superordinate Goals,
System, Türkçe karşılıklarıyla Beceriler, Personel, Strateji, Yapı, , Yöntem, Üstün Amaçlar,
Sistem(Kgün ve diğerleri, 1995) ve 5M(Beş M) yani, Machines, Management, Materials, Men,
Money, Türkçe karşılıklarıyla Makineler, Yönetim, Hammaddeler, İnsanlar, Para, etkenlerini
yerinde kullanabilmeleri gerekir(Tortop, 1970).
Yönetici, yönetimin planlama, örgütleme, yöneltme, uyumlaştırma ve denetim işlevlerinin
uygulayıcısıdır. Yöneticinin bu işlevleri uygulaması “kararlar vermek” ve “sorunlar çözmek”
biçiminde olabilmektedir(Timur, 1990).
“Yönetici” kavramı çoğu zaman “önder(lider)” kavramıyla karıştırılır. Bu iki kavram, birbirinin
yerine kullanılabilmektedir. Oysa, bu iki kavram, birbirinden farklıdır.
Yönetici, başkaları adına çalışır, belirli amaçlara hedeflenir ve bunun için planlar, örgütler,
yöneltir, uyumlaştırır ve denetler. Kararlar alır ve sorunları çözer. Bunları yönetim süreci adı
verilen, sıralı evreler halinde gerçekleştirir. Önder ise, önder olduğu grubun düşünceleri
doğrultusunda amaçlar belirler ve grubu, bu amaçlara göre yönlendirir. Önderliğin özünde
insanları etki altına alma vardır(Efil, 1987).
Yönetici olmak için örgütün ve yönetimin var olması gerekirken, önder olmak için örgütün
ve yönetimin var olması gerekmez. Önder, bir insan topluluğu içinden kendiliğinden ortaya
çıkar.
Yönetici yaptırım gücünü, örneğin: Mevzuat gibi, belirli kaynaklardan alır ve bu gücün
sınırları belirlidir. Önder yaptırım gücünü, örneğin: Kendi kişiliği gibi, durumlardan, ortamlardan
ve koşullardan alır. Bu gücün sınırları belirsizdir(Sabuncuoğlu, 1995).
Yönetici yetkili kişi anlamında, önder ise, etkili kişi anlamında kullanılabilmektedir(Koçel,
1993). Yönetici olmayan önderler olabileceği gibi, önder olmayan yöneticiler de olabilir(Deniz,
Tikici, 1993).
1
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3. YÖNETİCİNİN ÖZELLİKLERİ

Örgütlerin ve yönetimlerin özelliklerine göre yöneticilerin sahip olması gereken özellikler
değişebilmektedir. İyi bir yönetici nasıl bir yöneticidir? Sorusunun A’dan Z’ye yanıtı yani,
yöneticinin sahip olması gereken özellikler şöyle sıralanabilir(Alıntı 1-6):
a.
Adil
b.
Bilgili
c.
Cesur
ç.
Çalışkan
d.
Deneyimli
e.
Eğitimli
f.
Fedakâr
g.
Gönüllü
h.
Hoşgörülü
ı.
Ilımlı
i.
İçten
j.
Jüri
k.
Kararlı
l.
Liyakatli
m.
Mutlu
n.
Nazik
o.
Olgun
ö.
Örnek
p.
Paylaşımcı
r.
Rekabetçi
s.
Sabırlı
ş.
Şevkli
t.
Tutarlı
u.
Uzman
ü.
Ülkülü
v.
Vefalı
y.
Yetenekli
z.
Zeki
Bu özellikler daha da artırılabilir. Aslında genel olarak yöneticide bulunması gereken
özellikler üç grupta toplanabilir: Birinci grup “yöneticinin kişilik özellikleri”, ikinci grup
“yöneticinin öğrenim özellikleri”, üçüncü grup “örgütün ve yönetimin özellikleri”dir.
Yöneticinin kişilik özellikleri, yöneticinin fiziksel özellikleri, kişiliği, duygusal yapısıdır.
Bunlar yöneticinin yaşı, boyu, cinsiyeti, ses tonu, fiziksel görünümü, zekâsı, belleği, dikkati,
yetenekleri, azmi, iletişim becerisi gibi, yöneticiyi yönlendiren özelliklerdir(Sabuncuoğlu, Tüz,
1995).
Yöneticinin öğrenim özellikleri, yöneticinin aldığı eğitim, öğrenim ve edindiği
deneyimlerdir. Yönetici olmak amacıyla yöneticinin öğrendiği bilgiler, beceriler, davranışlar ve
deneyimler bu grupta yer alır.
Örgütün ve yönetimin özellikleri, yöneticinin yönetici kimliğini, yöneticilik özelliklerini
kullanabilmesinde belirleyici olabilmektedir. Örgütün ve yönetimin yapısı, ortamı ve koşulları,
yöneticiliği etkiler ve yöneticilikten etkilenir. Her yönetici, bulunduğu örgütte ve yönetimde,
belirli bir yöneticilik örneği devralır, bunlara yöneticiliğinden izler katar ve kendinden sonraki
yöneticilere, bir yöneticilik örneği devreder. Bu yöneticilik örnekleri uzun dönemde, örgütün ve
yönetimin yapısını, ortamını, koşullarını diğer bir anlatımla, örgütün iklimini oluşturur.

4. YÖNETİCİNİN İŞLEVLERİ

Yönetici başlıca beş işlev görmektedir: Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Uyumlaştırma ve
Denetim.
Yöneticinin ilk işlevi planlamadır. Yönetici neyin, niçin, nerede, ne zaman, nasıl, kim
tarafından yapılacağını planlayarak, örgütün senaryosunu, pusulasını, rotasını saptar.
Yönetici planlama işleviyle, geleceğin belirsizliği ve değişkenliği içinde, belirli ve
değişmeyen dengeler kurar. Böylece, bir yandan geleceği tahmin ve diğer yandan da geleceği
takdir işlevi görür.
Yöneticinin ikinci işlevi örgütlemedir. Yönetici, soyut durumdaki planlama işlevini,
örgütleme işleviyle somut bir duruma dönüştürür. Yöneticinin örgütleme işlevi iki yanlıdır:
Birinci yanı, yönetici örgütleme işleviyle, biçimsel olarak bir yapılandırma, organlandırma işi
yapar. İkinci yanı ise, yönetici örgütleme işleviyle, kurallaştırma ve işlevselleştirme işini yerine
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getirir.
Yönetici örgütleme işlevinde, öncelikle yürütme(komuta), danışma(kurmay) ve yardımcı
organları belirler. Yürütme organları, amacın gerçekleştirilmesi için yapılması gereken
uygulamalardan, doğrudan sorumludurlar. Danışma organları, amacın gerçekleşmesi için
gereken uygulamalara ilişkin danışmanlık yaparak, yürütme organlarını bilgilendirirler.
Yardımcı organlar ise, iş yükünün azalması için, hem yürütme organlarına hem de danışma
organlarına yardım ederler(Tosun, 1992).
Yöneticinin üçüncü işlevi yöneltmedir. Yöneltmenin özünde, kişileri daha etkin, daha
verimli duruma ulaştırma vardır. Planlama ve örgütleme işlevlerinde yönetici, durağan
haldeyken, yöneltme işlevinde hareketli hale geçer ve hareket veren, yön veren, önder
konumunu alır.
Yöneticinin yöneltme işlevindeki başarısı, sadece sahip olduğu yetkilere değil, kişilere
olan yakınlığı, sevgisi, saygısı ve kişilerin yöneticiyi önder olarak görmesi gibi yöneticinin
sahip olduğu etkilere de bağlıdır. Yöneticinin hangi tip bir yönetici olduğu konusundaki
değerlendirmeler, daha çok, yöneticinin yöneltme işlevindeki eylemlerine göre şekillenir.
Yöneltme işlevi, yöneticinin yönetimdeki sanatsal yönünü ortaya çıkarır(Dinçer, 1996).
Yöneticinin dördüncü işlevi uyumlaştırmadır. Yönetici uyumlaştırma işleviyle, kişiler ile
kişileri; işler ile işleri; kişiler ile işleri, ortak amaçlara doğru birbirleriyle uyumlaştırır. Böylece
işbirliği, eşgüdüm ve uyum sağlar.
Yöneticinin uyumlaştırma işlevini gerçekleştirirken uyması gereken ilkelerden bazıları
şunlardır(Newman, 1970):
a)
Düzenli bir iletişim ağı kurmak.
b)
Etkili bir yöneltme sistemi oluşturmak.
c)
Karmaşık olmayan bir örgütleme yapmak.
d)
Uyumlaştırma konusunda kişilerin katılımını sağlamak.
e)
Yaptığı planlarda uyumu gözetmek.
Yöneticinin uyumlaştırma işlevi, teknik ve uzmanlık bilgilerine sahip olmayı
gerektirebilmektedir. Bu nedenle, yöneticinin teknik bilgi ve uzman gerekliliğine en çok
gereksinme duyduğu işlev, uyumlaştırma işlevidir. Kaynakların ve olanakların etkili, verimli ve
yerinde kullanımı, uyumlaştırma işlevindeki başarı düzeyine bağlıdır.
Yöneticinin beşinci işlevi denetimdir. Yönetici denetim işleviyle, işlerin yapılıp
yapılmadığını denetler. Bu denetim, planlama, örgütleme, yöneltme, uyumlaştırma işlevlerinde
neyin, nasıl, ne ölçüde yapıldığını da içerir. Yönetici denetimle “olan durum” ile “olması gereken
durum”u yan yana getirerek, bir değerleme ve bir değerlendirme işi yapar. Dolayısıyla yönetici,
denetim işleviyle, bir karşılaştırma işlemi gerçekleştirmiş olur.
Yönetici, denetim işlevini gerçekleştirirken, olması gereken durumu bilmek, olan durumu
saptamak, bunları karşılaştırmak ve gerekli uygulamaları yapmak işlemlerini sırasıyla yapar.
Olan durum olması gereken durumdan daha iyiyse, planlamada düzeltmelere başvurur. Olan
durum olması gereken durumdan daha kötüyse, bu iki durumun benzeşmesi için gerekli
önlemleri alır.
Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının anlaşılması, denetim işlevini diğer işlevlerden ayıran
belirgin bir özelliktir. Hiyerarşik yapılanmayı ve yaptırım gücünün varlığını gerektirir(Fişek,
1979). Yönetici, gerektiğinde olan olması gereken karşılaştırması yapmak dışında, yerindelik
denetimi de yapabilir(Aykaç ve diğerleri, 1993). Yerindelik denetiminde yönetici, olması
gereken durum ile olan durum benzeşmesi olduğu sonucu çıkmasına karşın, olan durumun
daha farklıda olabileceği ve böyle olması durumunda, olması gereken durumla daha çok
benzeşeceği sonucuna vararak, takdir yetkisini kullanabilir.

YÖNETİLENLERİN
YÖNETİCİLİĞE ETKİLERİ

5. YÖNETİLENLERİN ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ

Yönetilenlerin özelliklerinin doğrudan ya da dolaylı biçimde, yöneticiliklere etkileri türlü
şekillerde olabilmektedir.
Öncelikle düşüncelerinin, duygularının, ihtiyaçlarının ve isteklerinin önemliliğine değil,
yöneticilerinin otoritesinin değerliliğine inananların yöneticileri, yöneticilik otoritelerini,
yönetilenlerin düşüncelerinden, duygularından, ihtiyaçlarından ve isteklerinden daha üstün
tutabilecektir.
En basit sorunlarının çözümü için bile, bir araya gelemeyen; bir araya geldiklerinde
kutuplara ayrılan; sorun çözmeye değil, sorunu çözecek önder bulma ya da çıkarma yarışına
giren toplulukların yöneticileri, sorun çözmenin değil, önder kalabilmenin hesaplarını yapmaya
yönelebilecektir.
Gördüklerine ve duyduklarına değil, gördüklerini ve duyduklarını yorumlayanlara
inanan toplulukların yöneticileri, yönetilenlerin gördüklerini ve duyduklarını yorumlayanların
memnuniyetine göre yöneticilik yapabilecektir.
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Güçlüklerin, kendi güçleriyle değil, güçlülerin güçleriyle aşılabileceğine inanan
toplulukların yöneticileri, güçlü olmaya ya da güçlü görünmeye çabalayabilecektir.
Her işini önlemci anlayışla değil, onarımcı anlayışla yapan toplulukların yöneticileri,
önlemci yöneticilik yerine, onarımcı yöneticiliği tercih edebilecektir.
Kendi kendilerine karar veremeyip, kendileri yerine karar verilmesini bekleyen ve
kendileriyle ilgili verilmiş her kararı beğenmese de zamanla benimseyen toplulukların
yöneticileri, istediği her kararı verebilecektir.
Kendilerine ait temel sorunları değil, kısmi sorunları görebilen toplulukların yöneticileri,
temel sorunların değil, kısmi sorunların çözümüyle uğraşabilecektir.
Kural koymayı, koyduğu kurallara başkalarını uydurmayı seven, fakat hiçbir kurala uymayı
sevmeyen; “kural, kuralı yenmesini bilmeyenler için kuraldır” anlayışıyla yaşayan toplulukların
yöneticileri, “kuralcı” görünüp aslında “kur” “alcı” olabilecektir.
Sorumlulukları değil yetkileri dikkate alan toplulukların yöneticileri, sorumluluklarının
değil, yetkilerinin peşine düşebilecek ve görevleri arasında yer almayan, ancak sorumlulukları
arasında yer alan işleri yapıp sorgulanmaktansa, sadece görevlerini yapmayla yetinebilecektir.
Yenilik değil, yinelik arayışında olan yönetilenlerin yöneticileri, yenilikçi-yöneticilik
değil, yinelikçi-yöneticilik anlayışını benimseyerek,“ezberci-tekrarcı yöneticilik” örneği
sergileyebilecektir.
Yöneticilerine önceleri “ev sahibi”, sonraları “kiracı”, en sonunda “misafir” gibi davranan
ve yöneticilerinin yöneticilikten ayrılmasını “yöneticinin devrilmesi” olarak yorumlayan
toplulukların yöneticileri, ya devrilmemek için her türlü çaba gösterebilecek ya da devirden
devire, devrile devrile yönetici olmayı deneyebilecektir.
Yöneticilerinin elinde sihirli bir değnek olduğuna ve bu sihirli değnekle yöneticilerinin her
işi kolayca yapabileceğine inanan toplulukların yöneticileri, yönetilenlerin bu inanışını boşa
çıkarmama gösterişiyle yöneticiliğini sürdürebilecektir.
Yöneticilerinin yöneticiliğinde yaptığı işlere onay veren ya da onay vermeyen konumunda
değil, yöneticilerine “başveren” ya da “başkaldıran” durumunda olan toplulukların yöneticileri,
yöneticiliğin gereklerine uygun yöneticilik yapmayı değil, baş verenlerinin beklentilerine
uygun bir yönetici olmayı daha üstün tutabilecektir.
Yöneticilerinin yöneticiliğine saygı duymayı değil, yöneticilerine korku duymayı alışkanlık
edinmiş toplulukların yöneticileri, saygı duyulacak bir yöneticilik yapmaya değil, korku
duyulacak bir yönetici olmaya çalışabilecektir.
Yönetilmedeki deneyimleri ile yöneticinin vaatleri arasındaki seçimde her defasında
deneyimlerini bir kenara bırakıp, yöneticinin vaatlerine kanan toplulukların yöneticileri,
yöneticiliğini vaatlerle yürütülebilecektir.

6. DAHA VERİMLİ YÖNETİCİLİK İÇİN ÖNERİLER
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Daha verimli yöneticilik yapmanın pek çok yolu vardır. Verimli yöneticilik için yöneticilere
sunulabilecek bazı öneriler şöyle sıralanabilir:
a)
Yönetici, kendi kişiliği ile yöneticiliğini birbirinden ayırmalı ve yönetilenlerin
dikkatlerini kendi kişiliğinde değil, yöneticiliğinde toplamaya çalışmalıdır.
b)
Yönetici, yarının sorunlarını bugünden yönetilenlere aktarmalı, bugünkü
yöneticiliğinin, yarınki sorunların çözümüne yönelik olduğunu göstermelidir.
c)
Yönetici, yöneticiliği yönetilenlerin yaptığı bir sınav olarak algılamalıdır.
d)
Yönetici yöneticiliğiyle, yönetilenlerin gününden gün çalan değil, yönetilenlerin
gününe gün katan yöneticilik yapmalıdır.
e)
Yönetici, yöneticilik konumunun olanaklarını ve yönetici olarak kendisinin
gerçekleştirmeyi düşündüğü düşlerini yönetilenlere her fırsatta anlatmalıdır.
f)
Yönetici, bugünkü yöneticilik anlarının yarınki yöneticilik anılarına dönüşeceğinin
bilinciyle yöneticilik yapmalıdır.
g)
Yöneticiliğinde gereğinden fazlasıyla uğraşmak yerine, yöneticiliğinde gereğine
ulaşmayı daha üstün tutmalıdır.
h)
Yöneticilik konumunun geçici, yönetilen konumunun sürekli olduğunun; belirli
bir süre sonra yönetici konumundan ayrılıp yönetilen konumuna geçebileceğinin ve bugünkü
yönetici kişiliğiyle yarınki yönetilen kimliğine hizmet ettiğinin bilinciyle yöneticilik yapmalıdır.
i)
Yönetici, yöneticilikteki başarısızlıklarını örtmeye değil, bu başarısızlıklarından
bir şeyler öğrenmeye ve bunları başarılı yöneticiliğe giden yolda yol taşı olarak kullanmaya
çalışmalıdır.
j)
Yönetilenlerin dışında ve üstünde olmadığını, zamanı ve yeri geldiğinde
kendisinin de yönetilen konumunda yer aldığı yöneticilerin bulunduğunu hem kendisine hem
de yönetilenlere hissettirmelidir.
k)
Yönetici, yönetilenlerin devirden devire, devire devire ve vadeli vedalarla
yöneticiliğe getirdiği yönetici durumunda olmamalıdır. Bu durumda olmaktansa, yönetilenlere
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hizmet için yönetici konumunda bulunmak yerine, yönetilenlere hizmet için yönetici
konumunda bulunanlara hizmet etmeyi tercih etmelidir.
l)
Yöneticilik hem bedeller hem de ödüllerle doludur. Yönetici, bedelleri de ödülleri
de aynı özlemle kucaklamalıdır.
m)
Yöneticilik, kimi yöneticileri olgunlaştırır, kimi yöneticileri çürütür. Yönetici
yöneticilikte olgunlaştığı sürece yöneticilik yapmalı, çürümeye başladığını hissettiği an
yöneticilikten ayrılmalıdır.
n)
Yöneticinin yöneticiliği, kendisinden önceki yöneticilerin yöneticilikleri içerisinde
bir anlam ve bir değer kazanır. Yönetici, kendisinden önceki yöneticilikleri dikkate alarak, bu
yöneticilikler içinde kendi yöneticiliğine bir yer edindirmelidir.
o)
Yöneticiyi yöneticilikte yaptıkları değil, yapamadıkları daha çok yarar. Yönetici
bu yorgunluğu, yöneticilikten ayrıldıktan sonra, daha çok duyumsar. Yönetici yöneticilikte
yıpranmayı, yöneticilikte çürümeye ya da yöneticilikte paslanmaya tercih etmelidir.
p)
Yönetilenler yöneticiyi köreltebilir veya sivriltebilir. Yönetici yönetilenlerin
yöneticiliği köreltebilecek etkilerinden korunmalı, yönetilenlerin yöneticiliği sivriltebilecek
etkilerinden yararlanmalıdır.
Yönetim bir organizmaya benzetilirse, yönetilenler bu organizmanın gövdesi, yönetici ise
beyni sayılabilir. Yönetici yeri ve zamanı geldiğinde, bu organizmanın hem kalp hem de duyu
organları işlevlerini de yerine getirebilmelidir.

YÖNETİLENLERİN
YÖNETİCİLİĞE ETKİLERİ

7. SONUÇ

Örgütler ve yönetimler yönetilenlerin kafalarında ve kalplerinde taht kurarlar. Bu tahtların
bahtlarını yöneticiler belirler. Her yönetici bir yandan yönetim-örgüt-yöre-bölge-ülke-küre
koşullarının etkisiyle ve diğer yandan da yönetilenlerin yönlendiricilikleriyle yöneticilik yapmak
zorundadır.
Yöneticiler, yönetilenlerin kafaları ile kalpleri arasındaki orta nokta olan, omuzlar üzerinde
taşınır. Yönetilenlerin yöneticiyi sağ ya da sol omuzlarından hangisiyle taşıyacaklarını,
yönetilenlerin siyasal-ekonomik-toplumsal özellikleri belirler.
Yönetilenler kendi düşüncelerinin veya duygularının etkisiyle, kimi zaman da omuzlarında
taşıdıkları yükün ağır basmasından dolayı, yöneticiyi sarsarak sallayabilecekleri gibi, yöneticiyi
omuzlarından indirerek başka bir yöneticiyi omuzları üzerine çıkarabilirler.
“Yönetici yönetilenleri yönetir” veya “yönetilenler yöneticiyi yönettirir” şeklindeki iki
yargıdan birincisinin mi? Yoksa ikincisinin mi? Daha doğru bir yargı olduğu fikri, yöneticilerin
yönetici kimliği edinme yollarına göre değişir. Türkiye’de yönetici kimliği edinmenin iki
yolundan biri olan atanma yoluyla yönetici kimliği edinen yöneticiler için “yönetici yönetilenleri
yönetir” yargısının daha geçerli; seçilme yoluyla yönetici kimliği edinen yöneticiler içinse
“yönetilenler yöneticiyi yönettirir” yargısının geçerli olduğu söylenebilir.
Yöneticilikte yönetici-yönetilen etkileşimli bir yönetim, diğer bir anlatımla “yönetişim”
olgusunun hem yöneticilere hem de yönetilenlere sağlayacağı pek çok yarar vardır.
Yöneticilerin yönetilenlere, yönetilenlerin de yöneticilere yapacakları öğrencilikte, her iki tarafın
hem öğreten hem öğrenen kimliklerine sahip olduklarını kabullenmeleri ve bu kimliklerin
gereklerini gerçekleştirmeleri, herkesin herkesi alkışladığı bir yönetim ortamının oluşmasına
katkı sağlayacaktır.
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ÖRGÜTLERDE KİŞİLERARASI İLETİŞİM STİLİ OLARAK AGRESİF
İLETİŞİM: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
Mustafa Karaca1
Fatma İnce2

ÖZET

Örgütler, tepe kademeden en alt kademeye kadar içinde insan ilişkilerinin fazlaca yaşandığı
kurumlardır. İçinde insan olan her yerde iletişim vardır ve olmak zorundadır. İnsan yapısı gereği
sosyal bir canlıdır ve başka kimselerle iletişim kurmak onun en temel ihtiyaçlarındandır. Bir
kişilerarası iletişim stili olan agresif iletişim özellikle duyguların davranışlara yansıdığı ve insanın
kendisini ifade etmekte fevri davrandığı bazen yapıcı bazen de yıkıcı bir iletişim stilidir. Bu
çalışmada agresif iletişimin kavramsal olarak irdelenerek tanımsal bir perspektife oturtulması
amaçlanmıştır. Özellikle yabancı literatürde sıkça incelenen bu konu ülkemiz için de önem
arz eden ve örgütsel barışı bozan agresif iletişim stilinin nedenleri ve sonuçları üzerinde
durmaktadır. Bu çalışmanın daha sonra yapılabilecek nicel ve nitel araştırmalara kaynaklık
etmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kişilerarası İletişim, Agresif İletişim, Sözlü Saldırganlık

GİRİŞ

İletişim günümüzün en önemli kavramlarından birisidir. İçinde bulunduğumuz çağın
iletişim çağı olarak adlandırıldığı bir gerçektir. Dünya üzerinde yaşayan bütün canlılar
arasında cereyan eden iletişim kavramı bu özelliği ile büyük önem arz etmektedir. Sadece
insanlar arasında gerçekleşmeyen iletişim olgusu bütün canlılar için ortak bir süreci ifade
etmektedir. Kişiler arası iletişim ise iletişim kavramının önemli alt öğelerinden birisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. En az bir alıcı ile bir kaynak arasında gerçekleşen ve yüz yüze iletişim
olarak da adlandırılan kişiler arası iletişim kavramı aynı ortamdaki bireylerin iletişimini ifade
etmektedir. Işık (2006) tarafından ifade edildiği şekliyle mektup, mesaj ve telefon görüşmeleri
de yüz yüze iletişim yada kişiler arası iletişim olarak değerlendirilmektedir. İletişim sadece
kelimelerle yani sözlü olarak gerçekleşmemektedir. Sözsüz iletişim olarak adlandırılan ve
beden dili ve davranışlar yordamıyla gerçekleştirilen iletişim türü de mevcuttur. Burada bireyler
davranışlarıyla iletişim kurmakta ve mesaj alışverişi davranışlar yoluyla gerçekleşmektedir.
Bireylerin iletişim stilleri her zaman yapıcı ya da pozitif olmamaktadır. Bazen kişiler yıkıcı bir
iletişim de sergileyebilmektedirler. Nasıl ki davranışlar her zaman istendik olumlu davranışlar
olmamakta ise iletişim de istendik ve olumlu şekilde gerçekleşmeyebilmektedir. Agresif iletişim
de bir iletişim stilidir. Kişiler arası iletişimin bir alt unsuru olarak yabancı literatürde yerini alan
saldırgan iletişim, “aggressive communication” olarak iletişim literatüründe adlandırılmaktadır.
Sözlü olarak gerçekleşebileceği gibi beden dili ve davranışlar yoluyla da vuku bulabilmektedir.
Bu çalışmada agresif iletişim kavramı niteliksel olarak ortaya konulmaktadır. Agresif
iletişimin anlamı, türleri, nedenleri ve sonuçlarına ilişkin kavramsal olarak yapılan ve literatür
taraması yöntemiyle vücuda getirilen bu çalışma ile yeni ve ileri ki uygulamalı ve teorik
çalışmalara zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Agresif iletişimin teorik altyapısı yabancı
literatürde farklı ve birçok çalışma ile ortaya konulmuşsa da yerli literatürde bu çalışmanın
özgün bir nitelik taşıdığı ifade edilebilmektedir.

1. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM STİLLERİ

Kişilerarası iletişim literatüründe 4 farklı iletişim stili olduğu ifade edilmektedir. Bunlar
(Hennessy, 2008 ):
1. Pasif İletişim
2. Agresif İletişim
3. Pasif-Agresif İletişim
4. Savunucu İletişim
Aşağıda Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere her bir iletişim stilinin kendine göre bir
karakteristiği bulunmaktadır. Bireylerin kişilik özellikleri ile yakından ilişkili olan bu iletişim
stilleri, bilerek yada bilmeyerek bireyler tarafından günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır.
Kişilik bireyin hayatına şekil veren bir unsurdur. Kişiliğin etki etmediği insani bir süreç yoktur.
Doğal olarak bireylerin kullandıkları iletişim stilleri de bireylerin kişilik yapılarından fazlasıyla
etkilenmektedir. Günlük hayatta bazı bireyler için pasif kişilik yada bazıları için agresif bir
kişilik denildiğine çok şahit olunmuştur. Bu durum kişilik yapısının dışa yansıyan ifadesidir.
İşte bu kişilik yapıları bireylerin kullandığı iletişim stillerini de etkilemekte ve bireylerin iletişim
süreçlerinde kendisini göstermektedir.
1
2

Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, mustafakaraca38@gmail.com
Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi, SUTİYO, fatma_ince@yahoo.com

451

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Tablo 1: İletişim Stilleri

TANIM

PASİF İLETİŞİM

SAVUNUCU İLETİŞİM

AGRESİF İLETİŞİM

Başkalarının doğrularını kendi
doğrularından üstün görmek, kendi değer
yargılarını küçümsemek

Başkalarının doğrularına saygı
duyarak kendi doğrularının
arkasında durmak

Kendi doğrularının arkasında
dururken başkalarının doğrularına
saldırmak, saygısız davranmak

Kendi duygularım önemli değil

İkimizin de duyguları önemli

Senin duygularım önemli değil

İkimiz de önemliyiz

Sen önemli değilsin

Kendimi daha aşağıda görüyorum

İkimiz de eşit düzeydeyiz

Sen benden daha aşağıdasın

Özür dileyen, alttan alan iletişim stili

Ben ifade ederim

Sen ifade edersin

Soft, Katı olmayan ses tonu

Sert ses tonu

Yüksek ses tonu

Aşağıya ya da çevreye bakar

Direkt karşısındakini bakar

Kambur duruş, Haddinden fazla kafa
sallama

Rahat duruş, Akıcı ve rahat
hareketler

Gergin, sinirli, sıkı yumruklu,
katı, sert duruş, Hedef gösteren
parmaklar

Düşük kendine güven

Yüksek kendine güven

Suçluluk duygusu

Kendine kızgın

Kendine saygılı

Başkalarından kızgınlık gören

Aşağılık duygusu

Başkalarından saygı gören

Düşük kendine güven

Başkalarından saygısızlık gören

Kendisine uyulan

Başkalarından saygısızlık gören

BAŞKALARINA
Ben önemli değilim
YAPILAN İMA

SÖZLÜ
İLETİŞİM STİLİ

SÖZSÜZ
İLETİŞİM STİLİ

POTANSİYEL
SONUÇLAR

Başkaları tarafından acınan

Geniş gözlerle dik dik bakar

Başkaları tarafından korkutulan

Kaynak:SouthernIllinoisUniversity,http://www.siu.edu/offices/counsel/talk.htm
1.1. Pasif İletişim
Pasif iletişim stilini kullanan kimseler, sonucu her ne olursa olsun çatışmadan kaçınan
kimselerdir. İletişim esnasında duyduğu rahatsızlığı başkalarını sinirlendirme riskine tercih
ederler. Bu iletişim stili bir kaybet-kazan durumu ihtiva etmektedir ve tercih eden açısından
bir mağduriyet, içerleme, duygusal kontrolün kaybı söz konusudur. Bu iletişim stilini
kullanan kişilerin bilinçaltında başkalarının duygu ve düşüncelerinin, istek ve ihtiyaçlarının
kendisininkinden daha önemli olduğu ve iletişimde pasif davranmazsa başkaları tarafından
tersleneceği, rencide edileceği inancı hâkimdir. Pasif iletişim kullanan kişilerin kendine olan
güvenleri çok düşük bir düzeydedir ve kendi ihtiyaçlarını uygun bir şekilde giderme konusunda
zorluk içerisindedirler (Hennessy, 2008 ).
1.2. Agresif İletişim
Saldırgan iletişim olarak da nitelenebilen ve kazan-kaybet durumu oluşturan bir iletişim
stilidir. Saldırgan kişi, karşısındakine gözdağı vererek ve kontrol altında tutarak kendi istek
ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Karşısındaki kişinin iletişim stiline karşı saygısız ve rencide
edicidir. Bilinçaltında, güç ve kontrolü elinde tutan bireyin istek ve ihtiyaçlarını gidermede daha
etkin olacağı inancı hâkimdir. Başkalarına karşı empati kurmada ve duygusal kontrolde yetersiz
davranmaktadırlar (Hennessy, 2008 ).
1.3. Pasif-Agresif İletişim
Bu iletişim stili pasif ve agresif iletişimin özelliklerini üzerinde birleştiren bir stildir.
Başkalarıyla iletişimde aktif ve etkili bir iletişim yerine geciktirici, unutkan, etkisiz bir iletişim
kullanırlar (Hennessy, 2008 ).
1.4. Savunucu İletişim
Bu iletişim stilini kullanan kişi kazan-kazan durumunda bir iletişimin amacındadır.
Savunucu iletişimi kullanan bireyler, kendisinin ve başkasının duygu ve düşüncelerine
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saygılıdırlar. Problemlerin çözümünde karşısındaki kişinin de en az kendisi kadar önemli
ve sorumlu olduğunu düşünürler. İletişimde kişilerin birbirlerini doğrulamalarının önemli
olduğunu kanıksamışlardır. Kararlarında ve davranışlarında sorumluluk sahibidirler. Savunucu
iletişimi kullanan bireyler genellikle, beden dilini iyi kullanan, dışadönük kişilik yapısında
kişilerdir. Beden duruşları kendine güvenli, sakin ve ses tonları nettir. İletişim esnasında iyi bir
göz temasına sahip, karşısındaki kişi ile olan iletişim mesafesinin bilincindedirler. Görüşlerini
ifade ederken saygılı ve karşısındaki kişinin görüşlerine de önem verirler. Fikirlerinde kararlı
fakat tartışmacı yada saldırgan bir yapıda değildirler. Dedikoduyu bir iletişim tekniği olarak
görmezler. İletişim esnasında bir korkuya kapılmazlar. Katılmadığı bir görüş dahi ifade edilse
saygıyla dinlerler, dinleme problemleri yoktur. Eleştirilere açıktırlar, hoşlanmadıkları bir
geribildirimle karşılaşsalar dahi kırgınlık yada alınganlık yapmazlar. İletişimin doğası gereği her
türlü fikre karşı açık ve saygılıdırlar (Hennessy, 2008 ).
Bir bireyin hangi iletişim stilini kullanacağı bir çok faktörün etkisi altındadır. Yaş, cinsiyet,
kişilik yapısı, medeni durum, kültürel ortamı vs gibi birçok faktör tarafından etkilendiği açıktır.
Fakat henüz bu konuyla ilgili yapılmış araştırma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu konuda ileri
boyutta araştırmalara ihtiyaç vardır. Bütün bu faktörler içerisinde bireylerin kişilik yapılarının
iletişim stillerini etkilediği konusu bazı araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur (Rancer ve
Avtgis, 2006: 5). Buradan hareketle kişiler arası iletişim stili olarak agresif iletişimin kavramsal
çerçevesi ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Agresif iletişim kavramı, iletişim biliminde son otuz yıldır incelenen bir kavramdır. Agresif
iletişim, bir bireyin başka bir bireye karşı güç kullanmasını ifade etmektedir. Saldırgan taraf aktif
bir iletişim izlemektedir. Düşünme ve eylemde, saldırı yada savunma stratejileri izlemektedir.
Bu tip davranışlar, iletişimin yapıcı yada yıkıcı olmasına göre çatışmayı çözebilmektedir.
Infante’nin 1987 yılında geliştirdiği modele göre, saldırgan iletişim, mesaj davranışını
geliştirmek amacıyla çevresel faktörlerle ilişkili 4 kişilik özelliği tarafından kontrol edilmektedir.
Bu kişilik özellikleri bireylerin iletişim süreçlerine doğrudan yansımakta ve bireylerin seçtiği
iletişim stili belirlemektedir. Bireylerin kişilik özelliklerinden etkilenen iletişim stilleri algılanan
iletişim stillerini oluşturmaktadır. Bu 4 kişilik özelliğinden 2’si yapıcı, 2’si yıkıcı niteliktedir.
Yapıcı kişilik özellikleri, müzakerecilik- ve tartışmacılık, yıkıcı kişilik özellikleri ise düşmanlık ve
saldırganlıktır. İfade edilen bu kişilik özellikleri bireylerin gündelik hayatta kullandığı iletişim
stilini etkilemekte ve bireylerde bir iletişim stili olarak karşımıza çıkmaktadır. Saldırganlığın fiziki
olanı bir iletişim stili olmaktan ziyade bir davranış olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada
da fiziki saldırganlık sözlü saldırganlıktan ayrı olarak düşünülmelidir.
Agresif iletişim stili yapıcı ve yıkıcı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapıcı agresif iletişim
türleri, savunucu iletişim ve müzakereci iletişim. Yıkıcı agresif iletişim türleri ise düşmanlık
ifadeleri ve sözlü saldırgan iletişimdir. Tartışmacılık, müzakereci iletişimin alt öğesi olarak
düşünülebilir. Bütün tartışmalar müzakereci iletişimdir fakat, bütün müzakereci iletişimler
tartışma olmayabilir. Çalışmamızda tartışmacı iletişim türü ile müzakereci iletişim türü
birbirinden ayrı olarak değerlendirilecektir. Yıkıcı agresif iletişim türleri, düşmanlık ifadeleri ile
sözlü saldırgan iletişim olarak nitelendirilmektedir. Düşmanlık ifadeleri, negatiflik, dargınlık,
küskünlük, şüphecilik ve itimatsızlık gibi durumların ifade edilmesinde kullanılmaktadır
(Infante, 1986). Sözlü saldırgan iletişim ise, bireyin tartışma içindeki konumundan ziyade
kişisel haklarına ve kişiliğine saldırmayı ifade etmektedir. Bireyler sözlü saldırgan iletişimi,
karşısındaki kişiye psikolojik acı vermek, gururunu kırmak, utandırmak, rezil etmek, küçük
düşürmek, bozmak, mahcup etmek gibi negatif duygular yaşatmak için kullanmaktadırlar.
İletişim bilimciler, bireylerde yapıcı agresif iletişim türünün gelişmesini isterler. Zaman
içerisinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki bir tartışmacı tutumuyla çatışmaya meyilli olan
kişiler daha inanılır, belagatli, analitik düşünce sahibi, ikna edici ve liderlik yeteneği güçlü
olarak görülmektedir (Infante; Rancer, 1982). Yıkıcı agresif iletişimi kullanan bireyler ile yapıcı
agresif iletişimi kullanan bireyler mukayese edildiklerinde, yıkıcı agresif iletişime başvuran
bireylerin daha az inanılır, kalitesiz, değersiz, fiziksel şiddet yanlısı, kişilerarası ilişkilerde
kavgacı bireyler olarak algılanmaktadırlar. Bu durum iletişim bilimcileri, agresif iletişim
konusunda derinlemesine araştırma yapmaya sevk etmektedir. Agresif iletişimle ilgili temel
teorileri ve yaklaşımları ortaya koyan yazarlar, Dominic A. Infante, Andrew Rancer ve Charles
Wigley olmuştur. Bu araştırmacılar, saldırgan iletişim türlerini ve davranışlarını olağan iletişim
davranışlarından ayıran birkaç spesifik davranışı ortaya koymaya çalışmışlardır.
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3. AGRESİF İLETİŞİM TÜRLERİ

Kendi içerisinde yapıcı ve yıkıcı agresif iletişim olarak ikiye ayrılan agresif iletişim aşağıda
alt boyutlarıyla birlikte ele alınmaktadır:
3.1. Yapıcı Agresif İletişim
Yapıcı agresif iletişim temel olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Birincisi savunucu
iletişim olan iletişim şekli, ikinci olarak sözlü münakaşacı iletişim olarak görülebilmektedir.
3.1.1. Savunucu İletişim (Assertive Communication)
Tartışmacı kişilik özelliği, tartışmaya yol açan konularda başkalarının hücuma geçtiği
durumlarda savunmacı bir pozisyon izlenmesini ve iletişimin doğal süreci içerisinde savunma
pozisyonunun akabinde kendi tezlerini kabul ettirmek amacıyla muhalif pozisyondaki bireye
karşı hücum edilmesini kapsamaktadır. Bireyler kişilerarası ilişkilerini gözden geçirdiklerinde
günden güne artan bir şekilde anlaşmazlıklarla dolu iletişim süreçleri yaşadıklarının farkına
varacaklardır. Kaynak ve alıcı dünyayı farklı bakış açılarıyla algılamaktadırlar. Bu durum
ise iletişim çatışmalarına yol açmaktadır. Bu çatışmalarda bireyler kendilerini tahrik edici,
teşvik edici, gayrete getirici, heyecanlandırıcı, keyif verici, neşelendirici veya eğlendirici bir
tartışmanın içinde bulabilirler. Bir tartışma esnasında karşısındaki insanı ikna ettiği zaman
heyecan hissedebilmektedirler. Bütün bu duyguları yaşayan insanlar tartışmanın pozitif
bir iletişim türü olduğuna inanmaktadırlar. Buna karşın bazı tartışmalarda bireyler, kızgınlık,
incinme, kargaşa, sıkıntı, utanç, mahcubiyet hissedebilirler. Pozitif başlayan bir tartışma,
sonrasında fiziksel şiddete dönüşebilir. Bu durumda tartışmanın yıkıcı, negatif bir iletişim türü
olduğu düşünülebilir. İletişim araştırmalarında birçok araştırmacı, tartışmanın negatif iletişim
türü olduğuna inanan birçok insanla karşılaşmıştır. Fakat eski çağlardan beri tartışmanın pozitif,
yapıcı bir iletişim türü olduğu iletişim bilimciler tarafından defalarca ortaya konulmuştur.
Tartışmaların, bireylerde kişilerarası iletişim yeteneğini geliştirdiği ve insanlara daha kaliteli
iletişim için bir takım tutumlar kazandırdığı bilinmektedir (Rancer ve diğ., 1997). Tartışmacılık
insana odaklanmak yerine konuya odaklanmak demektir. Bu durum ise bireylerin tartışma
konusu nedeniyle çatışmalarına, saldırganlık göstermelerine engel olmaktadır (Infante ve diğ.,
1994). Yüksek tartışmacı özellik, daha fazla iletişim yetisi ve inanılırlık getirmektedir (Infante,
1981; Onyekwere ve diğ., 1991).
3.1.2. Münakaşacı İletişim (Argumentative Communication)
Münakaşacı kişilik özelliği, baskın, güçlü ve kişiler arasında bireyin kendisini yüksek
düzeyde, pozisyonda hissettiği özelliktir. Müzakereci iletişim olarak da nitelenebilen ve bir
kişilerarası iletişim stili olan agresif iletişimin önemli öğelerinden birisidir. Münakaşa yoluyla
iletişim kurabilen bireyler genellikle, baskın, bağımsız, rekabetçi, empatik, dost canlısı,
yardımsever, nazik gibi sıfatlarla nitelendirilmektedirler (Bem, 1974; Richmond ve McCroskey,
1992; Rubin ve Martin, 1994; Wheeless ve Diesks-Stewart, 1981). 1994 yılında yapılan bir
araştırmaya göre münakaşacı iletişim stili bireylerin başkalarına yardımcı olabilme ve kendini
ifade edebilme yetenekleriyle ilgilidir (Lamke; Sollie; Durbin ve Fitzpatrick, 1994).
3.2. Yıkıcı Agresif İletişim
Yıkıcı agresif iletişim temel olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Birincisi düşmanca
iletişim olan iletişim şekli, ikinci olarak sözlü saldırgan iletişim olarak görülebilmektedir.
3.2.1. Düşmanca İletişim (Hostility)
Düşmanlık, alınganlık, kızgınlık, negatiflik ve itimatsızlık durumlarını açıklamak için
kullanılan sembolleri kullanma eğilimidir. “Düşmanlık aslında insanın nefret beslediği kişiye
bağlı olarak yaşamış ya da yaşamaya devam ettiği olaylar sonucunda ona karşı beslediği
bir duygudur. Bu duygu insanın karşındaki kişiyi sevmemesinden de kaynaklanır. Sonuçta
düşmanlık beslediği kişiye karşı iletişimsizlik ve daha da kötü olaylar olmasına yol açar” şeklinde
ifade edilmektedir (Vikipedi Ans.). Düşmanlık yukarıda da belirtildiği gibi iletişimsizliğe sebep
olan bir faktördür. Yıkıcı agresif iletişim unsuru olarak ifade edilebilmektedir.
3.2.2. Sözlü Saldırgan İletişim (Verbal Aggressiveness)
Sözlü saldırgan iletişim, psikolojik acı vermek amacıyla başkalarının kişisel haklarına
saldırmayı ifade eder. Evli çiftlerin sözlü saldırgan iletişim sergilemeleri ile evlilikten tatmin
olmaları arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Bu durum ise evlilik içi iletişimin tatmin
sağlamadığı anlamına gelmektedir. Evlilik içerisinde eşlerin arasındaki sözlü saldırgan iletişim
ciddi ilişkisel problemlere ve fiziki şiddete yol açmaktadır (Sabourin, 1996). Saldırgan bireyler
aşk iletişimlerinde daha fazla sözlü ve fiziki saldırganlığa başvurmaktadırlar (Carey; Mongeau,
1996). Birçok araştırma tarafından desteklenen sav, sözlü saldırgan iletişimin yıkıcı bir iletişim
türü olduğudur. Kişilerarası çatışmalarda kendini daha sık gösteren sözlü saldırgan iletişim
algılamalarını anlamaya ve bu algılamaları nelerin etkilediğini belirlemeye ihtiyaç vardır.
Kişilerarası iletişimde çok sık karşılaşılan ve yıkıcı bir iletişim türü olduğu ifade edilen sözlü
saldırganlık kontrol altına alınmak için araştırılmak ve incelenmek zorundadır (Infante, 1995).
Bütün yıkıcı etkisine rağmen sözlü saldırganlık kişilerarası şiddete ve fiziksel saldırganlığa engel
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olmaktadır (Infante, 1989).
Tartışmacı iletişim ve sözlü saldırgan iletişim muhalif bireylere saldırma bağlamında
birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu durum birçok araştırma ile ortaya konulmuştur. Bazı
araştırmalarca ortaya konan odur ki tartışmacı iletişim ile pozitif ilişkili kavramlar bulunmaktadır.
Mesela tartışmacı iletişim öğrenmeyi artırmakta, problem çözümünü zenginleştirmekte,
yaratıcılığı artırmakta, sosyal bakış açısı geliştirmekte (Johnson ve Johnson, 1979), liderliği
yükseltmekte (Schultz, 1982), iletişim yetisini geliştirmekte (Onyekwere; Rubin; Infante, 1991),
örgütler içerisindeki istendik davranışları artırmaktadır (Infante; Gorden, 1985). Bu duruma zıt
olarak ise bir çok araştırma sözlü saldırgan iletişim ile negatif ilişki içerisinde olan birçok kavram
ortaya koymuştur. Karı koca arasındaki saldırgan iletişimin yol açtığı depresyonlar (Segrin;
Fitzpatrick, 1992), düşük evlilik tatmini (Payne; Saborin, 1990), istenmeyen örgüt içi davranışlar
(Infante; Gorden, 1985) gibi. Sözlü saldırgan iletişim bireyin kişisel haklarına saldırırken,
tartışmacılık bireyin iletişimdeki pozisyonunu hedef almaktadır (Infante ve diğ., 1989).
Kişilerarası çatışmaların sürecinde ve sonucunda direkt etkisi olan sözlü saldırgan
iletişimin incelenmesine yönelik araştırmalar, sözlü saldırgan iletişimi azaltmak ve kontrol
altına almak amacındadır. Sözlü saldırgan iletişim olarak algılanan iletişim davranışlarının
neden bu şekilde algılandığının ilave araştırmalarla ortaya konulması gerekmektedir. Durumsal
faktörlerin kişilerarası çatışmalardaki sözlü saldırgan iletişimi uygulayan kişiler üzerindeki
etkisi de araştırılmalıdır. Infante (1982)’nin yaptığı araştırmaya göre, sözlü saldırgan iletişimi
uygulayanlar, saldırganlık mesajlarının üreticilerinin inanılırlıklarını değerlendirirken ilk
başlatan mı yoksa karşılık veren mi olduklarına dikkat etmektedirler. Yine aynı araştırmaya
göre sözlü saldırgan iletişimi başlatan bir bireyin karakter özellikleri ve yetenekleri ile onun
inandırıcılığına ilişkin algılamalar birbirleriyle yakın ilişki içerisindedirler. İletişim esnasında
sözlü saldırgan iletişimi uygulayanlar genellikle önemli bir konuyu müzakere ediyor gibi
görünmektedirler. Özünde ifade etmek gerekir ki sözlü saldırgan iletişim ve tartışmacı iletişim
birbirinden çok farklı iki kavramdır.
İletişimde saldırganlığın bulunmaması, tartışmacı iletişim özelliklerin bulunmasından
daha fazla iletişim tatminini artırmaktadır (Infante ve Rancer, 1996). Tartışmacılık kendine
güven, kontrol odağı gibi bireysel faktörler ve çocuk aile ilişkisi, aile iletişimi, örgütsel iletişim
gibi ilişkisel faktörlerle ilgilidir. Sözlü saldırgan iletişim ise, kişilerarası çatışmalar, evlilik iletişimi,
aşk iletişimi, aile ilişkileri ve çocuk davranışları gibi konularla ilişkilidir (Schrodt, Wheeles, 2001).
Tartışmacı iletişim ve sözlü saldırgan iletişim algılanan ve potansiyel sonuçlar açısından da
birbirlerinden farklıdırlar. Tartışmacı iletişim pozitif bir iletişimi ifade ederken, sözlü saldırgan
iletişim negatif bir iletişimi ifade etmektedir (Rancer ve diğ., 1986).
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4. YIKICI AGRESİF İLETİŞİMİN NEDENLERİ

Kişilerarası iletişim bağlamında yıkıcı agresif iletişimin sebepleri arasında, küçük görme,
tepeden bakma, hor görme, saygısızlık, tenezzül etmemek, psikopatlık, ruh hastalığı, sosyal
öğrenme yani bireyin çevresinde gördüğü yıkıcı saldırgan iletişimi öğrenmesi, tartışma
yeteneği eksiklikleri sayılabilmektedir. Beatty ve McCroskey (1997)’in ifade ettiğine göre
saldırganlık bireyin doğuştan gelen bir kişilik özelliği de olabilmektedir. Bütün bu açıklamaların
yanı sıra literatür yıkıcı saldırgan iletişimin daha ziyade Infante tarafından geliştirilen modele
göre bireylerin tartışma yeteneklerinin eksikliğinden dolayı ortaya çıktığı ifade edilmektedir
(Infante, 1987).
Yapılan araştırmalar, bazı faktörlerin bireyleri yıkıcı saldırganlığa isteklendirdiğini ortaya
koymuştur. Bunlar (Rancer ve Avtgis, 2006):
•
Bastırılmış Düşmanlık: Bastırılmış düşmanlık olgusu yıkıcı agresif iletişimi
tetikleyen bir faktördür. Bireyler erken çocukluk dönemlerinde saldırganlık yada düşmanca
tutumlar ile yaralandıkları zaman bu tip davranışları ileriki yaşlarında ortaya koymaya meyilli
olmaktadırlar. Çünkü çocukken karşısındaki bireye karşılık veremeyecek kadar küçük ve
güçsüzdür. İleriki yaşlarında gerekli güce ve erişkinliğe ulaştığı zaman, geçmişte yaşadığı
olumsuz duyguları anımsatan bireylere karşı bastırılmış duygularını açığa vurma konusunda
istekli davranmaktadırlar.
•
Sosyal Öğrenme: Sosyal öğrenme de yıkıcı agresif iletişimin uygulanmasında
etken bir faktördür. Bireyler saldırganlığı, ailesinden, arkadaşlarından, kültüründen, çevresinden,
kitle iletişim araçları yoluyla medyadan, yaşadığı sosyal gruptan öğrenebilmektedirler. Yıkıcı
saldırgan iletişimi tanıyarak yetişen bireyler, bu iletişim stilini gündelik hayatta da sık olarak
kullanma eğilimine girmektedirler.
•
Küçük Görülme, Hor Görülme, Saygısızlık Görme: Yıkıcı agresif iletişimin
nedenlerinden birisidir. Kişiler hoşlanmadıkları bireylere karşı saldırgan davranmaktadırlar.
Kendisini küçük gören, hor gören, saygı göstermeyen bireylere karşı agresif iletişim sergilendiği
gibi bunların etkisiyle genel çevreye karşı da bu davranış devam ettirilebilmektedir.
•
Tartışma Yeteneği Eksikliği: Son olarak, tartışma yeteneği eksik, tartışmayı
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bilmeyen bireyler de yıkıcı agresif iletişimi uygulayabilmektedirler. Bir çatışma esnasında
argümanlarını medeni yollarla yapıcı bir şekilde ortaya koyabilme yetisi olmayan bireyler sıkça
yıkıcı saldırgan iletişime başvurabilmektedirler. Bu yetenekleri gelişmemiş bireyler, gelişmiş
bireyler karşısında pozisyonlarının aşağıda kaldığı, tartışmayı yada çatışmayı kaybettiği
düşüncesiyle son koz olarak saldırganlığa başvurmaktadırlar. Bu durum bireylerin savunma
yada hücum egoları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu modele göre yıkıcı agresif iletişimi
uygulayan bireyler tartışmacılık özelliği düşük olan, yaratıcılık konusunda yetersiz ve genellikle
kişisel olarak saldırıya meyilli insanlardır (Infante, 1987). İletişim yeteneği gelişmemiş, yapıcı
konuşmaları yapamayan bireyler genellikle yıkıcı agresif iletişime başvurmaktadır (Bandura,
1973; Celles, 1974; Toch, 1969). Bir tartışma esnasında savunma geliştirmesi gerekirken
bunu yapamayan bireylerin iletişim pozisyonları hedef alındığında bireyler şiddete de
başvurmaktadırlar.

5. YIKICI AGRESİF İLETİŞİMİN ÖĞELERİ

Yıkıcı agresif iletişim, genel hatlarıyla yedi maddede özetlenebilmektedir. Bireyin
karakterine ve yeteneğine yapılan saldırı yıkıcı agresif iletişim sayılabildiği gibi alay etmek ya
da olumsuz kıyaslamalar yapmak da yıkıcı olarak varsayılmaktadır. Ranceer ve Avtgis (2006)
tarafından sınıflandırılan yıkıcı agresif iletişim öğeleri şu şekilde sıralanmaktadır (Rancer ve
Avtgis, 2006):
•
Bireyin Karakterine ve Yeteneğine Yapılan Saldırılar: Kendisine saldırılan birey
tepkisel olarak saldırı ile karşılık vermekte ve yıkıcı saldırgan iletişimin gerçekleşmesi için uygun
ortam koşulları sağlanmış olmaktadır.
•
Yalanlayıcı Tutumlar: Bireylerin deyim ve ifadelerinin yalanlanması yada davranış
ve tutumlarının yalanlayıcı bir tavırla eleştirilmesi bireyi saldırgan hale getirmektedir.
•
Sataşma, Takılma: Kendisine sataşan yada takılan olduğunda bireyler yıkıcı
agresif iletişime yönelmekte ve yıkıcı bir iletişim stilini kullanmaya başlamaktadırlar.
•
Alay Etmek: Herhangi bir sebeple alaya alınan bireyler ile özellikle bir kusuru
nedeniyle alay konusu yapılan bireyler yıkıcı agresif iletişimi rahat bir şekilde kullanabilmektedir.
Rencide olduğunu hisseden bireyler için kişiler arası saygı ortadan kalkmaktadır.
•
Tehdit Etmek: Tehdit edilen bireyler yıkıcı agresif iletişime başvurabilmektedirler.
Saldırgan iletişim yer yer bir savunma stratejisine dönüşebilmektedir.
•
Küfür Etmek: Kendisine küfür edilen birey son çare olarak yıkıcı agresif iletişime
başvurmakta ve karşısındaki kişiye küfürle karşılık verebilmektedirler.
•
Olumsuz Kıyaslamalar Yapmak: Bireyle ilgili olumsuz kıyaslamaların yapılması
da bireyi yıkıcı agresif iletişim kullanmaya sevk etme ve olumsuz sonuçlar üretebilmektedir.

6. YIKICI AGRESİF İLETİŞİMİ AZALTICI VE MÜZAKERE YETENEĞİNİ
GELİŞTİRİCİ UNSURLAR

Çatışmaların çözüme kavuşması için bireylerin daha az saldırgan daha fazla müzakere
yeteneği gelişmiş olması gerekmektedir. Saldırgan iletişim konusunda yapılan araştırmalar,
bilim adamlarını çatışma çözümünü kolaylaştırıcı bir takım tavsiyelerde bulunmaya sevk
etmiştir. Bunlar, yıkıcı saldırgan iletişimi önleyici, ortaya çıkmasını engelleyici, saldırganlığı
azaltıcı, müzakereci iletişimi artırıcı tavsiyelerdir. Infante (1995)›nin geliştirdiği bu tavsiyeler şu
şekilde sıralanabilir (Rancer ve Avtgis, 2006):
•
Kaçınma: Saldırgan olarak bilinen bireylerle tartışmaya girmekten kaçınmak.
•
Nazik, Kibar Olmak: İletişim esnasında empatik ve kibar davranmak. Karşıdaki
bireylerle göz teması kurmak, nazik bir ses tonu ile konuşmak.
•
Tartışılan Konu Üzerinde Mutabakat Sağlamak: Bireylerin yaşadığı anlaşmazlık
ve uyuşmazlıkların çoğu, üzerinde tartışılan konunun tam anlamıyla tanımlanmamasından
kaynaklanmaktadır. Konu üzerinde gerekli tanımlama yapılıp mutabakat sağlandıktan sonra
tartışmaya başlamak saldırgan davranışların ve yıkıcı saldırgan iletişimin ortaya çıkmasını
engelleyecektir.
•
Yapıcı İletişimden Yıkıcı İletişime Geçişlerde İkaz Etmek: Bireyler iletişim
esnasındaki tutum değişikliklerini yapıcı bir dille ikaz etmeli, tartışmanın istendik zeminden
istenmedik davranış düzlemine doğru değiştiğinin farkına varılması sağlanmalı.
•
Müzakere Yanlısı Olmak (Infante, 1988): Tartışmalar genellikle, kabul edilebilir
deliller, desteklenebilir argümanlar üzerinde odaklanmaktadır. Saldırganlık ise mesnedsiz
iddialar, makul olmayan tezler ile yapılmaktadır. Bu duruma mahal verilmemelidir.
•
Farkında Olmak: Bireyler yıkıcı saldırganlığa yol açan tutum ve davranışların
farkında olmalı, tartışma zemininde istenmeyen davranışların önüne geçilmelidir. Bireyler bel
altı vurmak olarak tabir edilen iletişim pozisyonlarına girmemeli bu iletişim pozisyonlarının
saldırganlığa meyillendirdiğinin farkında olmalıdır.
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İletişim canlılar arasında istisnasız olarak sürekli gerçekleşen bir süreçtir. Canlı olarak
yaşayıp da iletişim kurmayan bir varlık yoktur. İletişim yaşamanın temel anlamıdır. Tüm canlılar
gibi insanlar da iletişim kurar ve devam ettirirler. İletişim her an her yerde gerçekleşen bir
olgudur. Kendi içerisinde birçok türü ve stili olan iletişimin kişilerarası boyutta ele alındığı da bir
gerçektir. Bu yönüyle en az iki kişi arasında cereyan eden ve karşılıklı mesaj alışverişine dayanan
iletişim farklı stillerde gerçekleşebilmektedir. Agresif iletişim de bir kişiler arası iletişim stilidir ve
anlaşılması gereken ve anlaşılması durumunda bireyler arasındaki iletişimin kalitesinin artması
beklenilen bir kavramdır. Yapıcı ve yıkıcı türleri itibariyle halk arasında gündelik hayatta sık sık
başvurulan bir iletişim stili olan agresif iletişim bu çalışma ile teorik olarak ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Toplumda, örgütlerde, okullarda ve her an her yerde gerçekleşen bir iletişim türü
olan kişiler arası iletişim ve onu kullanan bireylerin dikkatini çekmek istediğimiz nokta bu
çalışma ile gündelik hayatta çok sık kullanılan agresif iletişim konusu olmuştur. Bazen kasıtlı
ve bilerek bazen de istemeyerek başvurduğumuz agresif iletişim konusuna bir çerçeve çizmek
noktasında girişilen bu çalışmada kavramsal açıklamalar yapılmış ve agresif iletişimin genel
itibariyle karakteristiği ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu çalışma ile amaçlanan yabancı literatürde “aggressive communication” olarak bilinen
ve yerli literatüre henüz girme fırsatı çok fazla bulamayan agresif iletişim kavramının tipolojik
olarak teorik bir çerçeve içerisinde kazandırılmasıdır. Çalışmada konunun ortaya konuluşu ve
geliştiriliş yöntemleri literatür taraması yöntemiyle incelenmiş ve konuya yerli literatürden
katkılar yapılmıştır. Bir kişilerarası iletişim stili olan agresif iletişimin tanımı, önemi, türleri ve
nedenleri kavramsal olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. İleride yapılması düşünülen teorik
veya uygulamalı araştırmalara bir zemin olmasını dilediğimiz bu çalışmanın umarız bilim
dünyası tarafından geliştirilmesine çaba sarf edilecektir. İletişim araştırmacıları yada örgütsel
davranış araştırmacılarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu araştırma yeni yapılacak
çalışmalara bir temel oluşturacak nitelikte dizayn edilmiştir.
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KÜRESELLEŞEN DÜNYADA SANAT EĞİTİMİNİN TOPLUMSAL VE
KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN ÖNEMİ
Seda Dilay1

ÖZET

Küreselleşen dünyamızda, bilgi toplumuna geçiş sürecinde, hayal gücü, yaratıcılık,
yenilikçi işgücü ve işbirliğine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bireylerin akademik, kültürel,
sosyal ve kişisel gelişimini sağlayacak bir eğitim programında, kültür ve sanat, vazgeçilmez
bileşenlerdir. Her çocuğun ve gencin, sanat eğitimiyle, estetik duygusu, yaratıcılık ve eleştirel
düşünebilme yeteneği geliştirilmelidir. Sanat eğitimi, esnek ve farklı düşünceyi geliştirmede,
duygusal gelişimi desteklemede, öğrenme becerisi kazanmada son derece önemlidir.
Sanat eğitiminin en önemli amaçlarından biri, görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal
yollarla ifade edebilen, içinde yaşadığı kültürü tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere
taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler
yetiştirilebilmektir.
Sanat eğitiminde öğrencilerin ya da bireylerin yaratıcılıklarını geliştirebilmek, hem
birey hem de toplumun kültürel değerleri açısından önemlidir. Sanat eğitimi, sanat tarihi,
estetik, eleştiri ve uygulama boyutları ile bir bütündür. Sanat eğitimi sürecinde ve sonrasında
öğrenciler yaşadıkları çevreyi, bulundukları ortamı ve sahip oldukları tarihsel değerleri koruma
bilincine erişebilmelidir.
Bu çalışmada, sanat eğitiminin toplumsal ve kültürel değerler açısından önemine
değinilmiştir. Ayrıca sanat eğitimi sürecinde gerekli olan şartlara ele alınarak, sanat eğitiminde
bireylerin sanatsal olarak bilinçlenmesi, kültürel farkındalığının arttırılması, yaşanılan çevreye
ve tarihsel değerlere sahip çıkmanın önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sanat, eğitim, kültürel değerler

1.GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz süreç, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin farklı
teknolojik yollarla değiş-tokuşundan doğan uluslararası bütünleşme sürecine küreselleşme
denilmektedir. Küreselleşme, dünya üzerindeki sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerin
uluslararası alanda yayılıp kabul görmesi, bir başka deyişle, ulusal bir alanda üretilmiş değerlerin,
ulusal sınırları aşması olarak da tanımlanmaktadır. Bu süreç, yeryüzünde gerçekleştirilen tüm
etkinlik ve faaliyetler için geçerlidir. Sanat da bu etkileşim kapsamında olan dallardan birisidir.
Ünlü sanat tarihçisi Herbert Read’e göre ise, sanatın en basit ve kullanılan tanımı, “hoşa giden
biçimler yaratma çabası” olarak bilinmektedir (Taylor, 2002).
Diğer bir açıdan da sanat, bir duygunun, düşüncenin veya tasarının, yaratıcılık ve
hayal gücünü kullanarak farklı malzemeler yardımıyla anlatılması, ifade edilmesi anlamına
gelmektedir. Albert Einstein “Hayal gücü bilgiden önemlidir” der. Süreç içerisinde öğrenilen
her şey sınırlıdır, ancak hayal gücü sınırsız bir özelliğe sahiptir.
Sanatın hayati kaynaklarından biri olan duygular, tüm insanlar ve toplumlar için en ortak
noktalardan birisidir. Bu nedenle sanattaki küreselleşme süreci, diğer faaliyetlere kıyasla daha
hızlı ve anlaşılır olmaktadır. İnsanı, insana ait olanı değer olarak gören sanat, bir kazanç kapısı
olarak ya da fayda getiren bir meta olarak düşünülmemelidir, Sanat, gerçek yaşamın ifadesidir
ve sadece iç döküşler değil aynı zamanda bilimsel temellerde aydınlatan, yol gösterendir. Sanat
ne araçtır ne de amaç. Sanatın yeri insanlığın kendisidir, yaşamın içidir, gerçek yaşamdır.
“Küreselleşen dünya” denildiğinde madde, şey, nesne para, ekonomi, teknoloji gibi somut
kavramlar ilk olarak akla gelen kavramlar olmasına karşın, sanat gibi daha soyut bir kavramın
da yeryüzünde küreselleşmeye uğrayabileceği fikrinin akla gelmesi daha zayıf bir ihtimal
gibi algılanmaktadır. Oysaki somut olarak sıraladığımız kavramların temelinde bile sanat
yatmaktadır.
Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş
anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi
birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik
çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile bir
tartışma konusudur. Açık olan nokta ise sanatın insanlığın evrensel bir değeri olduğu, kısıtlı
veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde net bir şekilde görülebilmesidir. Mustafa Kemal
Atatürk; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözüyle
sanatın bir toplum için ne kadar gerekli olduğunu, sanatsız kalan bir milletin köreleceğini
açıkça vurgulamaktadır.
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2. SANATIN TOPLUMSAL ÖNEMİ

Sanat, geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana
kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Sanatı
anlayabilmek veya anlatabilmek, toplumlara aktarabilmek bir birikim neticesinde oluşabilir.
Sanat eğitimi de sanatı ifade edebilmede kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Çünkü sanat eğitimi,
küreselleşmeye katkıda bulunmaktadır. Dünyanın teknolojik durumunun iletişim anlamında
henüz çok yol kat etmediği dönemlerde bir toplumun sanat anlayışı, ülke coğrafyası ve insanların
genel eğitim düzeyi ile birlikte kemikleşen bir yapıda ulusa has bir kültür oluşturmuştur.
ABD’li ekonomist Timothy Taylor“….Kürselleşmeyle birlikte ortaya çıkabilecek olanakları
araştırmak ve çözümlemek, yıldırıcı bir çaba, esneklik ve değişimi gerektirmektedir. Çünkü
küreselleşme, yeni ekonomik olanakların bu tür olağanüstü büyük bir düzen içinde yer
alışını kapsamaktadır.”şeklinde bir ifade kullanmıştır (Taylor, 2002).
Sanat eğitimi, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve
yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür.
Bu faaliyetlerin boyutu, toplumların gelişmişlik düzeyini belirlemektedir. Eğitimcinin kalitesi,
bakış açısı, evrensellik düzeyi ve kültürel değerlere verdiği önem, aktarmakta olduğu eğitimin
niteliklerini belirlemektedir.
Sanat denen çok yönlü ve boyutlu olguyu türlü biçimleriyle yaşayarak eğitilen ve yetişen
bireylerin olay ve olguları çok yönlülükleri ve çok boyutlulukları içinde görüp yorumlayabilen,
kavrayabilen, yeniliklere, çağdaş her türlü gelişmeye her tür yeni biçim ve biçimlendirmeye
açık çağındaki bilim, teknoloji ve toplumsal değişme süreçlerindeki yeni gelişmeleri anlamaya
yatkın, hoşgörülü, fakat aynı zamanda dinamik bir kişilik geliştireceği kesindir. Zira, bu
kapsamda bir sanat eğitimi bireyleri sanatçı yapmaya yetmez, ancak olaylara hakim, çözümcül,
çok yönlü bakış açıları kazandırmada etkili olur (San, 1983).
Son dönemlerde, sanat eğitimcisinin, kendi uzmanlık alanı dışında diğer plastik sanatlar
alarmlarında da genel bilgiyi alması gerektiği görüşü yaygındır. Üniversitelerdeki ana sanat
dallarının ortak ve temel amacı sanat eğitimcisi yetiştirmek şeklinde düşünülmüştür.
Sanat eğitimi; kişiye estetik yargı yapabilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken,
yeni biçimleri hissedip, eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi öğretir.
Sanatçı yetiştirmeye değil; yetiştirmek durumunda olduğu her kişiyi, yaratıcılığa yöneltip, onun
bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Yaratıcı güç ve
potansiyelleri eğitmek, estetik düşünce ve bilinci örgütlemek için çalışır.
Sanat, bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçme
ve ifade edebilmeyi, üretken olmayı sağladığı için gereklidir. Sanat eğitimi; gözlem yapmayı,
özgün buluşları ve kişisel yaklaşımları destekler, pratik düşünceyi geliştirir. Olayları, olmadan da
beyinde gerçekleştirebilme gücünü artırır. Bireyin el becerisini geliştirir ve sentez yapmasına
yardımcı olur.
Sanat eğitimi, güzel sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul
dışı yaratıcı eğitimdir. Sanat eğitiminin amacı, yapılmış olanları yineleyen değil, yeni şeyler
yapabilme yeterlilikleri olan insanları yetiştirmektir. Sanat, eğitim bilimindeki birikimin ürünü
olan çağdaş görüşler; kişinin bir bütün olarak sanatı anlaması, öğrenmesi iletişim ve etkileşime
girmesi ile yaratıcı etkinlikte bulunmasını içermekte ve böylece sanat eğitimi alanı yeni ve
çağdaş bir nitelik kazanmaktadır (Altınkurt, 2005).
Genel eğitim kapsamında sanat eğitimi, sanatların yasa ve tekniklerini kullanarak, bireye
estetik kişilik kazandırmayı hedefleyen bir eğitim alanıdır. Sanat eğitimi sürecinde; algılama,
bilgilenme, düşünme, tasarlama, yorumlama, ifade etme ve eleştirme davranışları, estetik
ilkeler doğrultusunda sanatların dili kullanılarak edinilir. Bu eğitim alanında birey; resim, müzik,
tiyatro, dans, şiir, öykü, roman, heykel, seramik, fotoğraf, yaratıcı drama, film, video gibi sınırsız
sanat evreninden, kendine en uygun dili seçme şansına sahip olarak kendini ifade olanağı
bulmaktadır.
Sanat eğitiminde, toplumların, kültürel yapılarına uygun, toplumsal gereksinimlerini
gözeten bir yol çizmeleri gerekmektedir. Bu amaçla da toplumların kendi kültürel değerlerini
kavrayabilmesi, küresel değerlere sahip bilgi birikimi sağlayabilecek, milli değerlerine sahip
çıkan, koruyan ve yücelten sanatçılar yetiştirmek zorunlu hale gelmektedir.
Sanat eğitimi, insanın genel eğitimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yaygın biçimde
düşünüldüğü gibi, sanat eğitimi yalnızca yeteneklilerin eğitimi için bir “lüks” değil, herkes için
gerekli bir kişilik eğitimidir. Burada sanat eğitiminden amaçlanan, sanatçı yetiştirmeye yönelik
eğitim değil, bireyin sanat yoluyla eğitimi, yani bireyin estetik eğitimidir. İnsanın yaratıcı
güçlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olacak şartları hazırlayan ve bireyin kişilik kazanmasını
amaçlayan bir etkinliktir (Buyurgan, 2012). Sanat eğitimi, toplumsal değerlere, gelenek ve
göreneklere, yöresel ürünlere, tarihe ve kültüre sahip çıkmak, benimsemek ve ifade edebilmek
açısından çok büyük önem taşımaktadır. Zira tarih ve kültür bir toplumun vazgeçilmezleridir,
geçmişidir ve geleceğidir.

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA
SANAT EĞİTİMİNİN
TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL
DEĞERLER AÇISINDAN
ÖNEMİ
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Kültür, bir topluma kimlik kazandıran ortak anlamlar bütünüdür ve o toplumu diğer
toplumlardan farklı kılar. Kuşaktan kuşağa geçer ve “toplumun karakteri” olarak tanımlanır.
Toplum üyelerinin kabul ettiği ve toplumda kabul görmüş fikir ve nesnelerin birleşimidir. Aynı
zamanda, bireylere nasıl düşünüp, hissedip davranmaları gerektiğini gösteren bir rehberdir.
Daha önce belirtildiği gibi değerler, toplum üyelerinin elde etmek, ulaşmak için uğraştıkları
hedeflerine yol gösterirler. Değerler, değişik kültürlerdeki bireylerin düşünme, hissetme,
davranma özgürlüklerini, toplumun kurallarına uygun şekilde yaşamalarını sağlarlar. Bireyler;
hisler, düşünceler, davranışlar gibi kültürün parçalarını uygulayarak hedeflerine ulaşırlar.
Bireyler özellikle dinsel ve el sanatları gibi özellikleri kullanarak kendi toplumlarının kültürel
değerlerine bağlı olduklarını gösterirler.

3. SONUÇ

Küreselleşen dünyada sanat eğitimi, her yaştan tüm kesimden bireylere hitap etmektedir.
Bu dönem bireylerin nitelikli eğitim alabilmesi, toplumların geleceği açısından son derece
önemlidir. Çünkü donanımlı, nitelikli bir eğitimle yetişmiş bir nesil, kültürlerin ve toplumların
geleceğinin teminatıdır. Bu yüzden “sanat eğitimi, eğitimde sürekliliği gerektiren bir
yöntemdir. Bireyler, bir hobi alanı olarak ömür boyu sürebilecek niteliğiyle en önemli eğitim
alanlarından biri olmaya devam edecektir” (Özsoy, 2003).
Sonuç olarak; sanat eğitiminde eğitimcilerin ve eğitim alacak toplumların önce kendilerini
ve ardından içinde yaşadığı doğal ve kültürel çevreyi tanıma zorunda olduğu bilinmelidir.
İnsan, doğa ile her an yüz yüzedir. İnsan, yüz yüze kaldığı bu dünyayı anlamak için tüm güçlerini
kullanırken kendi kültürel, bilimsel ve teknolojik evrenini de oluşturmak çabası içindedir.
Nesneler arasındaki düzen ya da düzensizlik ilişkilerinin titizlikle araştırılmasına duyarlı, özgün
ve seçici tavır gerektiren sanat, bu anlamda bireye küçümsenemeyecek katkısı olabilir. Çağdaş
uygarlık düzeyini yakalamak yaratıcı düşüncenin geliştirilmesiyle mümkündür. Hem genel
hem de sanatsal anlamda yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi için sanat eğitimi, okul öncesi
dönemden başlayarak temel, orta, yüksek eğitim ve meslek süreci ile birlikte meslek sonrası da
verilmesi gereken bir alan olarak görülmelidir.
Bu anlamda sanat eğitimi diğer derslerin bir tamamlayıcısı olarak değil, kendi öznel yapısı
gereği verilmesi gereken zorunlu bir alan olarak kabul edilmelidir. Sanat eğitimi, bir müfredat
dahilinden çıkartılıp, yaşam boyu eğitim olarak algılanmalı ve uygulanmalıdır. Ayrıca alınan bu
sürekli eğitimin, güncel yaşamda da uygulamalı olarak devamlılığı sağlanmalı, toplumsal ve
kültürel değerler açısından da değerlendirilmelidir.
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TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
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ÖZET

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları birbirleri
yerine kullanılsa da farklı anlamları olan iki ayrı kavramdır. Cinsiyet, kadın ya da erkek olarak
gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal
cinsiyet kavramı ise kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve
sorumluluklarını ifade etmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmada; Türkiye’de kadın ve erkeğe
atfedilen değerler, nitelikler ve sorumluluklar çeşitli değişkenler doğrultusunda toplumsal
cinsiyet çerçevesi içerisinde incelenmiş ve özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Biyolojik Cinsiyet, Eşitsizlik, Toplumsal
Cinsiyet Rolleri, Eğitim ve Kadının Yeri

1.GİRİŞ

Toplumsal cinsiyet, insanların eril ve dişil olarak, üremeye dayalı bölümlenmesi kapsamında
veya bu bölümlenmeyle bağlantılı olarak örgütlenmiş pratik anlamına gelir. Toplumsal cinsiyet
bir nesne olmaktan çok bir süreçtir. Toplumsal cinsiyet meselesi tek başına bir kavram değildir,
belirli bir zaman sürecinde kültürel ve toplumsal olanın biyolojik olana kattığı formdur ki bu
form tüm toplumsal ilişkileri etkiler. (Demirbilek, 2007)
Cinsiyet terimi, kadın ya da erkek olmanın biyolojik tarafını ifade etmektedir. Cinsiyet,
bireyin biyolojik cinsiyetine dayalı olarak belirlenen demografik bir kategoridir. Toplumsal
cinsiyet terimi ise, kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlamları ve
beklentileri ifade etmektedir, kültürel bir yapıyı karşılamaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi, kadınların erkeklere karşı olarak var olmuş bir tartışma
değildir. Bu tartışma eşitlik isteyenler ile erkek egemenliğini veya üstünlüğünü savunanlar
arasındadır. Toplumsal cinsiyet kimlikleri yalnızca biyolojik cinsiyet üzerinden oluşmamaktadır.
Çünkü bireyler kadın veya erkek olmanın yanı sıra genç veya yaşlı, hasta veya sağlıklı, evli veya
bekâr, çocuklu veya çocuksuz, zengin veya yoksul, zenci veya beyaz, eğitimli veya eğitimsiz
olmakta ve toplumsal cinsiyet kimlikleri bu unsurların bir bileşimi biçiminde ortaya çıkmaktadır.
Yani toplumsal cinsiyet tek başına kadın veya erkek olmak üzerine çerçevelenmiş bir kavram
değildir, içinde pek çok kavramı barındırır. (Demirbilek, 2007)
Bu çalışmamızda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini genel hatlarıyla anlatıp, cinsiyet bazında
sosyal hayata, ekonomik alana, eğitim hayatına dâhil olma gibi çeşitli istatistikleri vermeyi
amaçladık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bireylerin cinsiyeti temel alınarak toplumla ve bireyle
olan ilişkisinin düzenlenmesidir. Bireyler sosyalizasyon süreciyle kadınlık ve erkeklik rollerini
öğrenirken aynı zamanda bu toplumsal cinsiyet algısı da aşılanmaktadır. Tartışma ise bu
durumun fark edilmesinden ve reddedilmesinden doğacaktır.

2.BİYOLOJİK CİNSİYET

“Cinsiyet” kavramı, kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve
biyolojik özellikleridir. Başka bir ifade ile cinsiyet, biyolojik olarak belirlenmiştir, doğuştandır
ve evrenseldir.
Cinsiyet toplumda bireye atfedilen bir konumdur. Bireyler, atfedilen statüleri üzerinde
kontrole sahip değildirler. Bunun aksine, aldıkları eğitim ve/veya meslekleri aracılığıyla
kazanılmış statülerini belirleyebilirler. (Yogev, 2006) Bir atfedilmiş statü olan cinsiyeti ise,
değiştiremezler. Cinsiyet aynı zamanda temel bir statüdür. Bunun nedeni, cinsiyetin bütün
toplumlarda önemli bir sosyal anlama sahip olmasıdır. Bu bağlamda kadınlar, çoğunlukla
annelik ve eşlik gibi toplumsal cinsiyetleri ile erkekler ise mesleki unvan gibi statülerle
tanımlanırlar.

3. TOPLUMSAL CİNSİYET

“Toplumsal cinsiyet” kavramı “toplum tarafından dayatılan ve beklenilen, erkeklik ve
kadınlıkla ilişkilendirilmiş sosyal ve kültürel normları” içeren, erkeklik ve kadınlığın biyolojik
temeli üzerine kurulan ve toplumsal bağlama göre değişen bir örüntüdür. Yani doğuştan var
olan cinsiyet, toplumun kadın ve erkek olarak bireyi algılayışı, toplumun kültürel öğeleri ve
1
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değerleriyle şekillenerek toplumsal cinsiyet haline gelmektedir.
Toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı işbölümü ve biyolojik cinsler arasındaki ilişkileri
vurgulamak amacıyla, toplumda sadece kadının değil erkeğin de konumunu belirten bir
kavramdır. Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetle açıklanamayan sosyal sınıf, ataerkillik, siyaset
ve toplumdaki üretim biçimiyle bağlantılı bir anlama sahiptir. (Giddens, 2008)
Toplumsal cinsiyet, içeriği toplumdan topluma, çağdan çağa değişebilen bir kavramdır.
Toplumsal cinsiyet, sadece cinsiyetler arası farklılıkları değil iki cins arasındaki güç ilişkisini,
eşitsizliği ve cinsiyetlere atfedilen sosyal değerleri de ifade eder.
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramı Robert J. Stoller’in 1968 yılında ilk kez anlam
farklılıkları üzerinden dile getirilmiştir. Kadın ve erkek farklılığına vurgu yapan çalışmasında
toplumsal cinsiyetin, cinsiyet gibi doğal değil, toplumsal bir oluşumun sonucu ortaya çıktığına
değinir. (Giddens, 2008)
Toplumun bireylere sunmuş olduğu normlar aracılığıyla kadın ve erkekliğin
öğrenilmesinden itibaren, kadın ve erkeğin kendini sunum biçimi ve rolleri, davranış
kalıpları ve tavırları, giyim şekilleri ve sembolikleştirme, ötekileştirme kodlarını birbirlerinden
ayrılacaktır. Böylece bireyin tekliğinden ve biricikliğinden sıyrılan cinsiyet kavramı farklılık
kadar bütünleşmeyi de barındıracak, toplumsal bir anlam kazanarak toplumsal cinsiyet
terimine götürecektir.

4. BİYOLOJİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞILAŞTIRMASI

Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmakla
birlikte birbirinden farklı kavramlardır. Toplumsal açıdan cinsiyet, kadın ve erkeklerin sosyal ve
kültürel rol beklentileri olarak tanımlanmaktadır. Biyolojik bir kavram olarak ise cinsiyet, fiziksel
farklılıklara işaret etmektedir. (Çimen, 2011) Biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyet aynı anlamı
taşımayan kavramlardır. Biyolojik cinsiyetin üzerinde bir güce ve anlama sahip olan toplumsal
cinsiyet, cinsiyetler arası ayrımı ve erk savaşını da beraberinde getirmiş, mensuplarını dolaylı
veya doğrudan olumlu ya da olumsuz şekillerde etkilemiş, yaşamlarını biçimlendirmiştir.
Toplumsal cinsiyet, öğrenilen, deneyimlerle, gözlemlerle benimsenen ve insanın ayrılmaz bir
parçası haline gelen kimliğinin temel yapı taşlarından biridir. Fiziksel varoluşundan öte bir
anlam içeren toplumsal cinsiyeti bireyler öğrenerek kazanmakta ve uygulamaktadır.
Cinsiyet doğal olarak gelir, cinsiyetimizi seçmek elimizde değildir. Buna rağmen
toplumsal cinsiyet sosyokültürel olarak ortaya çıkar, içinde bulunan toplumun özelliklerine
göre gelişme gösterir. Cinsiyet biyolojiktir. Toplumsal cinsiyette ise, erkek ve kadına yüklenen
roller ve sorumluluklar farklıdır. Annelik biyolojik olarak kadına, babalık ise erkeğe aittir. Ancak
toplumsal cinsiyet olarak bakıldığında, erkeklerde çocuğuna bakabilir, yemek yapabilir ve altını
temizleyebilir, bu niteliklere sahip iken bu sosyo kültürel olarak kadına yüklenmiştir. Feministler
kadınlarla erkekler arasındaki davranışsal ve psikolojik farklılıkların biyolojik sebepleri olmaktan
çok toplumsal ve kültürel sebepleri olduğunu savunmuşlardır. Feministlerin bu savının temelini,
Simone de Beauvoir’ın kadınlara hükmedilmesi sentezi ile ünlü “Kadın doğulmaz, olunur.”
sözü yer almaktadır. De Beauvoir bu sözüyle kadınlar ve erkekler arasındaki farkın biyolojik
koşullardan değil, kültürel koşullardan etkilendiğini ortaya koyarak feminist harekette çığır
açmıştır. Feminist kurama göre toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak, toplum
tarafından inşa edilen, tarihi ve kültürel olarak değişen, sosyal ve politik faaliyetlerle bilinçli bir
şekilde tekrar ve tekrar üretilen bir kavramdır. Buna göre toplumsal cinsiyet farklılıkları, biyolojik
kaçınılmazlıklar olmaktan çok toplumsal inşalardır ve toplumda, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
olarak görünürlük kazanmaktadır. Kadının ve erkeğin biyolojik doğası, insan organizmasını
sınırlayan dar bir kapalı alan olmaktan çok, üzerine çeşitli yapıların inşa edilebildiği bir temel
olarak görülmelidir. Çoğu kültürde kadın ve erkek arasındaki davranış farklılıklarının kaynağı
biyoloji değil, kültürdür. Cinsiyete bağlı farklılıklar biyolojiktir; fakat toplumsal cinsiyet, bir
kültürün kadına ve erkeğe atfettiği tüm özellikleri kapsar. Başka bir deyişle, “toplumsal cinsiyet”,
kadınlık ve erkeklik özelliklerinin kültürel yapılanmasını anlatır. (Giddens, 2008)

5.TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTSİZLİĞİ
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Rol kavramı çok çeşitli şekillerde tanımlanabilir. “Bir kişinin bulunduğu görev yerine göre
gerçekleştirmek durumunda olduğu ve kendisinden beklenen davranışlar dizini”, “kişinin sahip
olduğu sosyal statü veya çeşitli kurumlar içerisinde bulunduğu konum gereği kendisinden
göstermesi beklenen davranış örüntüsü”, “bir sosyal pozisyonu işgal eden bir kişinin davranış
biçimlerinin toplamı”, “bir kişiden diğerleri ile olan ilişkilerinde beklenen faaliyet kalıpları”,
“belirli bir grup veya örgüt içinde belirli bir yer tutan kişiden beklenen davranışlar” ve “mevcut
normlardan kaynaklanan beklentilere sahip pozisyon”. Bunlar tanımlardan sadece bazılarıdır.
Bu tanımlardan yola çıkarak bir rolü oluşturan üç unsurdan bahsedilebilir: çevrenin beklentileri,
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kişinin algıları ve davranışları. Çevrenin talepleri kişinin rolü ile ilgili olarak çevresinin ondan
bekledikleri ve kişiye aktardıkları baskılardır. Bir rolü oluşturan ikinci unsur ise kişinin kendisi ile
ilgili rol tanımlamasıdır. Bir rolü çevrenin beklentileri kadar kişinin kendisi ile ilgili tanımlamaları
oluşturur. Son olarak rolü oluşturan üçüncü unsur ise kişinin rol davranışlarıdır. Rol davranışları;
kişinin çevresinin beklentileri ile kendi tecrübelerini birleştirip ortaya koyduğu davranış
biçimleridir.
Toplumsal cinsiyet rolleri öğrenilmiş, sosyalleşme sürecinde kazanılan rollerdir. Toplum
bireyin, cinsiyetini göz önünde bulundurarak “olması gerekenleri” belirler. Bu bağlamda bir
birey kadın cinsiyeti taşıyorsa toplum ondan “dişil” yani kadınsı olması, erkek cinsiyeti taşıyorsa
ondan “eril” yani erkeksi olması ve bu bağlamda rol ve özellikleri taşımasını bekler ve bu
özellikler o toplumun her bireyi tarafından bilinir ve uygulanır. (Demirbilek, 2007) Toplumun
kadından ve erkekten beklediği dişillik ve erillik bireyin kıyafetlerini, vücut dilini, sözlü ve
sözsüz iletişim şekillerini, yürüyüşünü v.b. hayatını devam ettirirken bulunduğu her davranış ve
hali içerir ve bu özellikler o toplumun kültürü yansıtır.
Toplumsal cinsiyet rolleri, kadınlar ve erkeklerle özdeşleştirilen özellikler, beklentiler
ve davranışlar olup, “kadınlığı” ve “erkekliği” tanımlar. İçinde yaşanılan toplum tarafından
belirlenen toplumsal cinsiyet rolleri, kadınlar ve erkekler tarafından doğumun hemen ardından
başlayan sosyalleşme süreçleri içerisinde öğrenilir; kültürel anlamda kadınlığa ve erkekliğe ait
ortak inanç ve değerler yoluyla bireylere geçişleri sağlanır. Böylece, sosyalleşme süreci bireylere
kadın ve erkeği ayırt etmeyi, kadınlar ve erkeklerden beklenen davranışları ve kişilerin toplum
içinde biyolojik cinsiyetlerine uygun toplumsal cinsiyet rollerini benimsemelerini ve bu rollere
uygun standartlarda hareket etmelerini benimsetir.
Toplumsal cinsiyet, bebeklik dönemiyle ailede başlayan ve daha sonra arkadaş, okul,
medya gibi sosyal ajanların etkisiyle sürekli oluşturulan bir süreçtir. Sosyalizasyon ajanları,
önemli toplumsallaşma süreçlerinin içerisinde gerçekleştiği gruplar ya da toplumsal
bağlamlardır. Birincil toplumsallaşma, bebeklik ve çocukluğun ilk döneminde gerçekleşir ve
kültürel öğrenmenin en yoğun dönemidir. Bu dönem, çocukların daha sonraki öğrenmeleri
için temel oluşturacak olan dil ve temel davranış kalıplarını öğrendikleri dönemdir. Aile, bu
aşamadaki esas toplumsallaşma eyleyenidir. İkinci toplumsallaşma, çocukluğun sonraki
dönemi ile olgunluk döneminde gerçekleşir. Bu aşamada, toplumsallaşmanın öteki eyleyenleri,
sorumluluğun bir bölümünü aileden devralır. Okullar, akran grupları, örgütler, medya ve
giderek işyeri, bireyler için toplumsallaşma güçleri haline gelir. Bu bağlamlardaki toplumsal
etkileşimler insanlara, kendi kültürlerinin kalıplarını oluşturan değerler, normlar ve inançları
öğrenmede yardımcı olur.
Toplumsal cinsiyeti belirleyen cinsiyetçi ideoloji; biz büyürken, bizimle büyür, çoğalır. Daha
küçük bir bebekken “nazlı kızım”, “aslan oğlum” sözcükleriyle duyularımıza ve davranışlarımıza
yerleşir. Bu ve benzeri mesajlar öylesine kanıksanır ki, kuşaktan kuşağa aktarılır. Üstelik çoğu
kez de kadınlar tarafından.
Evrensel olarak erkeklere atfedilen özellikler şunlar olmuştur: Güçlü olmak, başarmak,
sorunları şiddet kullanarak çözmek, duygularıyla değil aklıyla davranmak, rekabete ve
hiyerarşiye dayalı ilişkileri ön plana çıkarmak, bağımsız davranmayı önemsemek, başkalarını
yönetmeyi bilmek, teknolojik bilgiye ve uzmanlığa sahip olmayı istemek, risk almak ve macera
peşinde koşma arzusu ve kahramanlık istencine sahip olmak. Bu özelliklerin karşıtı olan
özellikler de doğal olarak kadınlara atfedilmektedir. Duygusallık, pasiflik, barışcıllık, şefkatli ve
anlayışlı olmak gibi.
Çocuklara erken yaşlardan itibaren cinsiyet kaynaklı eşitsiz davranışlar öğretilerek
geleneksel cinsiyet rolleri benimsetilmektedir. Kız ve erkek çocuklara yakıştırılan kıyafet
renklerindeki farklılıklardan oyuncaklara kadar bu ayrım hissedilmektedir. Kız bebeklere pembe
ve kırmızı renk elbiseler, erkek bebeğe mavi renk elbiseler yakıştırılır. Kız çocuklar oyuncak
bebeklerle oynamaya teşvik edilirken erkek çocuklar daha fazla erk ve girişim sembolize
eden silah, araba gibi oyuncaklara yönlendirilirler. Kız çocuklarının oyunları evcilik gibi anne
ve aileyi model alan oyunlardan oluşurken erkek çocuklar mekanik yeteneklerini geliştirme
işlevi olan oyunlarla desteklenir. Kadınsı olarak tanımlanan hiçbir davranış ve özelliğe, erkek
kimliğinin inşasında izin verilmez. Bu duruma izin verilmesi halinde bu kişiler feminen ya
da eşcinsel olarak etiketlenir. Bu ideoloji erkekler üzerinde stresli durumlar yaratır. Erkekler
kişisel ilişkilerini kurarken; belli bir oranda katı ve sert olmak zorunluluğu hisseder çünkü bu
şekilde davranmadıkları zaman erkekliklerinden şüphe edileceğini bilirler. Böylelikle erkekliğin
kurgusu kalıp yargılar üzerinden gerçekleşir. Kadınların yapabileceği ve yapması gereken iş ve
mesleklerle, erkeklere atfedilen, yakıştırılan meslekler farklılaşmaktadır. “Erkek işi” olarak tabir
edilen meslekler kadınlara önerilmez. Bunun altına kadınların bu işleri kaldıramayacağına
ilişkin önyargı ve inançlar etkilidir. “Kadın mesleği” olarak tanımlanan mesleklere en fazla göze
çarpan ortak nokta erkek mesleklerine göre daha az fiziksel güç, girişim ve yöneticilik içeriyor
olmalarıdır. Kadın mesleği olarak kabul edilen mesleklerin çalışma saatleri ve düzenlemelerinin
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kadının ev ve çocuklarıyla ilgili alana daha fazla zaman ayırmasına olanak sağlayacak bir yapı
taşıyor olmaları tesadüf değildir. Bu inançla özellikle öğretmenlik toplumun pek çok kesimince
kadınlara en çok yakıştırılan ve önerilen meslektir. Bu sayede kadın hem çalışabilecek hem de
ataerkil yapının kendisinden beklediği cinsiyet rollerini yerine getirebilecektir.
Eşlik rolü, kadının kocasına karşı oynadığı roldür. Toplumda beklenen eşlik rolü kocasını
rahat ettirmeyi, kocasının isteklerini karşılamayı, kocasına sadık olmayı gerektirir. Ev kadınlığı,
kadının aile grubu içinde, evde oynadığı role işaret eder. Kadın evlenmemiş olsa bile yine de
ev işleriyle, evin bakımıyla, evin düzeniyle ilgilenmesi, ev kadınlığı rolünü oynaması beklenir.
Mesleki rol, kadının gelir getirici mal ve hizmet üretimine katılması ile oynamaya başladığı
role işaret eder. Topluluk rolü, kadının içinde yaşadığı ve aile grubu ile mesleki rolünü ifa ettiği
mekânın dışında kalan alanlardaki rolüne işaret eder. Bireylik rolü, kişinin kendi kişisel gelişimi,
kendini ortaya koyması, tekil bir birey olduğunun farkına varması ve bir insan bireyi olarak
yaşama, dünya da olan bitene katılması sürecinde sergilediği davranışlarla oynanır. Kişinin
arkadaşlık ilişkileri, kendini gerçeklemek için giriştiği etkinlikleri, boş zamanda yapıp ettikleri
bireylik rolünün yansıdığı alanlardır.
Yıllardır ailede erkeğe atfedilen rol “ekmek kazanan” ve kadına atfedilen rol de “ekmek
pişiren” dir. “Ekmek kazanan” kavramı yıllardır erkeğe atfedildiği için; aileye finansal güç
sağlayan erkek olarak tanımlanmaktaydı. (Eken, 2005) Bu bağlamda iyi bir “ekmek kazanan”;
karısının dışarıda çalışmasına gerek olmayan ve aileye finansal güç sağlayan erkek olarak
tanımlanmaktaydı.
Bazı sosyologlar cinsiyete dayalı kişiliğin, ailenin psiko-dinamiği içinde biçimlendiğini
savunmaktadır. Cinsiyete dayalı farklılığın ortaya çıkmasına yol açan etken kadınların çocuk
yetiştirme tarzlarıdır. Kız ve erkek çocukları anneler tarafından farklı şekilde yetiştirilmektedir.
Bu farklılık, çocuğun anneyle kurduğu “nesne ilişkileri” içinde ortaya çıkar. Cinsiyete dayalı
kişisel özellikleri -erkeklerde bağımsızlık, görece duygusuz davranış; kadınlarda ise bağımlılık
ve duygusal yoğunluk- insanları toplum ve ekonomi içindeki rollerine hazırlamaktadır. Çocuk
yetiştirme sürecindeki bu farklılıklar sonunda, yetişkin kadın ile erkek çok farklı duygusal yapıya
sahip bireyler haline gelirler. Erkekler, duyguyu reddederek, yabancılaşmış iş ortamına katılırlar
ve böylelikle kadınların yakınlık ve birincil ilişki gereksinimlerini karşılamaktan uzaklaşmış
olurlar. Gerek erkekler, gerekse kadınlar birincil ilişkiye dönmeyi anneleriyle yaşamaktadırlar.
Anneye duyulan sevgi, baba sevgisinin hiçbir zaman veremeyeceği asal birliğe ulaşma
duygusunu içermektedir. Erkekler, kadınların verebileceği bu bir olma halini asla sağlayamazlar.
Bu nedenle kadınlar birincil anne sevgisini yeniden yaşayabilecekleri başka yollar bulmaya
çalışırlar, bunlardan birisi, kadınlarla ilişki kurmaktır. Diğeri ise, çocuk sahibi olup, kendi
çocuğuyla böyle bir ilişkiyi yeniden kurmaktır. Böylelikle, kendisi için özel, yoğun birincil birimi
yeniden yaratarak, anneliği yeniden üretmiş olur.

6. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE EĞİTİM VE KADININ YERİ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramı, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklere işaret
ederken, bu eşitsizliklerin sadece fiziksel farklılıklardan kaynaklanmadığı; aynı zamanda
kaynakların ve fırsatların cinsiyetler arasında dağılımı ve kullanımında eşitsizlikler olduğu
anlamına gelmektedir. Bu eşitsizlikten daha fazla etkilenen cinsiyetin kadın olduğu kabul
edilen bir diğer gerçektir. Kadınlar eğitimde, sağlıkta, çalışma yaşamında, siyasi hayata
katılımda, sosyal ve ekonomik haklara sahip olmada, hakları kullanmada; toprak ve sermaye
gibi kaynaklara sahiplikte engellerle karşılaşmakta ve eşitsizliklere uğramaktadır. (Yorgancı,
2008)
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6.1.EĞİTİM
Eğitim kurumu toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini kaldırmayı hedefleyen yasal düzenlemeleri
içeren öğretileri kapsadıkları halde, kadınlarla erkeklerin eşit olmadıklarını gösteren açık ya da
örtülü mesajlar verirler. Okullarda kız ve erkek çocuklara cinsiyet kaynaklı roller, beklentiler,
kalıp yargılar açık ya da üstü örtülü bir şekilde sunulur, benimsetilir. Bu iletiler yoluyla çocuklar
geleneksel cinsiyet rollerine uygun davranışlar geliştirmeye yöneltilir.
Okullar toplumsal cinsiyetin yeniden üretildiği ve sürekliğinin sağlandığı önemli
kurumlardır. Hem içerik hem de söylem olarak ders kitapları da cinsiyetçi öğeler taşımaktadır.
Ders kitaplarında erkeklere kamusal alanda aktif rol ve görevler verilirken, kadınlara uygun
görülen işler çocuk bakımı ve ev işleridir. Öğretmenlerden ise resmi olarak sınırları belirlenen,
yasa ve kurallarla desteklenen müfredat doğrultusunda öğretim programlarını işlemeleri ve
dolayısıyla toplumda hâkim olan ataerkil ideolojiyi devam ettirmeleri ve nesillere aktarmaları
beklenir. Okul bu anlamda bireylerin kadınlık ve erkeklik rollerine hazırlandıkları bir aşamadır.
(Yorgancı, 2008)
Kadınlar genelde çalışmayı geçici ya da aile ekonomisine katkı olarak görmekte,
kendilerine zaman ayırma, okuyup kendini geliştirme, sosyal çevre oluşturma, meslek alanında
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ilerleme, kariyer yapma ve siyasal, sendikal etkinliklere katılma konusunda ciddi sıkıntılar
yaşamaktadırlar. Aynı nedenlerle kadın öğretmenlerinde erkek meslektaşları gibi, mesleğe ve
toplumsal cinsiyet rollerine yönlendirme, cins ayrımcılığını pekiştirme konusunda çok önemli
olumsuz etkileri saptanmaktadır.
Eğitimde geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin mevcut fikirler önemli bir
engel oluşturmaktadır. Kadın rollerine ilişkin geleneksel normlar ve değerler kızları
okuldan uzaklaştırmaktadır. Kızların çok erken yaşlarda evliliğe zorlandığı durumlarla halen
karşılaşılmaktadır. Bu açıdan ortaya çıkan başka bir engel de, gelir düzeyinin düşük olmasıdır.
Gelir düzeyi düşük aileler çocuklarını okula göndermekte zorluklarla karşılaşmakta ve bu
konuyla ilgili olarak bir karar verilmesi gerektiğinde, kız çocuklarının ev işlerine yardım
etmesi (evde annelerine yardımcı olma, tarlada çalışma vb.) için eğitimden uzak tutulmakta
ve eğitim konusundaki tercih erkek çocuktan yana kullanılmaktadır. (Yorgancı, 2008) Doğu ve
Güneydoğu gibi nispeten az gelişmiş bölgelerde, ortalama eğitim düzeyleri daha düşüktür.
Kırsal kesimdeki yerleşim dağılımı da, özellikle de ulaşım imkânlarının sınırlı olduğu bölgelerde
olmak üzere eğitim hizmetlerinin sağlanmasında sorunlara yol açmaktadır. Söz konusu
bölgelerdeki öğrencilerin büyük kısmı okula gitmek için uzun mesafeler kat etmek zorunda
kalmaktadır. Okula devam oranı, karın yolları kapattığı kış aylarında daha da azalmaktadır.
Ayrıca ebeveynlerin eğitim seviyesinin çocukların eğitime erişimleri ve eğitimde geçirdikleri
süreye etkisi incelenirken, ebeveynlerin düşük eğitim seviyesinde olmasının toplumsal cinsiyet
eksenli eşitsizlikleri daha da ağırlaştırmakta olduğu tespit ediliyor.
6.2. KADIN EĞİTİMİN TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI
Türklerde öteden beri kadına verilen değer ve önem, sosyal ve hiyerarşik yapılanmadaki
kadının rol ve statüsünden anlaşılmaktadır. Ancak daha sonraki dönemlerde bu durumun
değiştiğine, özellikle eğitim alanında kadınlara karşı getirilen kısıtlamalara rastlanmaktadır.
Osmanlı Devletinde kızlar sadece sıbyan mekteplerinden yararlanabilmekte daha fazla bir
eğitime ihtiyaç duyulmamaktaydı. (Şimşek, 2011)
Dünyadaki modern eğilimler, kadının önemini aile yaşamında olduğu kadar, toplum
yaşamında da artırmaya yardımcı olmuştur. Kadın, artık sadece aile ortamında çocuk bakıcısı
ve ev işleri gibi sınırlandırmaları aşmış, toplum hayatının aktif bir üyesi olmak istemiştir. Kadının
bu talebi, eşit eğitim koşulları ile mümkün görülmektedir. Küreselleşme sürecine kolay ve
etkin bir şekilde uyum sağlamak, toplumların vatandaşlarına vereceği eğitimin niteliği ve
etkinliği ile mümkündür. Nüfusun yarısını oluşturan ve gelecek kuşakların yetişmesinde temel
roller üstlenen kadın ve genç kızların eğitimi; bir taraftan onların statülerinin yükseltilmesini,
üretime, dolayısıyla kalkınmaya daha fazla katılımlarını sağlarken, diğer taraftan da bu hızlı
değişikliklere uyum sağlanmasında önemli bir ön koşuldur. Atatürk’ün, bir toplum, bir millet
erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana geldiğini, bir kitlenin bir parçasını ilerletirken,
diğerlerine bu imkânın tanınmamasını kitlenin hepsini yükseltmeyeceğini vurgulaması, eğitim
sürecinde eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. (Şimşek, 2011)
Son yıllarda okullaşma oranlarında erkekler tüm eğitim kademelerinde açık ara öndedir.
Eğitim alanında günümüzdeki en önemli gelişme, 1997-98 eğitim-öğretim yılında sekiz yıllık
kesintisiz eğitimle olmuş; bu süreçte “ kadınlar neredeyse hiç konu edilmemesine rağmen”,
bu durum kadınların eğitim sürelerini artırmıştır. Zaman içinde niceliksel bir gelişmeye karşın
kadınların okuryazarlık ve temel eğitim sorunu hala çözümlenememiştir. Birleşik Milletler ’in 99
ülke ve 2,3 milyar kadını kapsayan araştırmasına göre, Türkiye kadın eğitimi açısından sondan
21. sırada yer almaktadır. Suriye, Zambiya, Kenya gibi ülkeler bu konuda Türkiye’den daha
ileridedir. Eğitimin doğrudan ve dolaylı işlevleri açısından, bu durumun ülkenin gelişmesini
önleyen bir etmen olarak ortaya çıktığını ileri sürmek yanlış olmayacaktır.
Son yıllarda eğitimde kadınların artan oranlarına rağmen, toplumsal konum ve
cinsiyet kalıplarında bu bir değişmenin göstergesi olmamakta; özelden kamuya bir
eşitsizlik süregelmektedir. Dolayısıyla eğitimin sosyal işlevleri bakımından özellikle “kültürel
mirası” aktarması, kadınların aleyhine işlemekte; geleneksel toplumsal cinsiyet kalıplarını
kökleştirmektedir. Sosyal işlevlerden diğerleri olan “toplumsallaşmayı sağlama ile yenilikçi
ve toplumun kültürünü geliştirecek bireyler yetiştirme” ise ancak belli bir bilinç düzeyinden
–en azından ortaöğretim- sonra olacağını ileri sürmek yanlış olmayacaktır.(Kaçar, 2007)
Günümüzde ise ortaöğretimde kadınlar açısından okullaşma oranları %35’ler civarında
kalmaktadır. Dolayısıyla, Türk Eğitim Sisteminin sosyal işlevini özellikle kadınlar açısından
yerine getirilebildiğini söylemek mümkün değil. Türkiye’de kadınların iş hayatına eşit bir
biçimde katılmadıkları, hatta düştüğü görülmektedir. Daha da önemlisi bu oranın kentsel
kesimde sadece %16,2 olduğudur. İşgücü piyasasındaki farklılaşmanın önemli bir nedeni
görece düşük beşeri sermaye sahip kadınların ekonomide meydana gelen değişikliklere ayak
uyduramamasıdır. Nitekim Türkiye’de 25 yaş üstü aktif çalışan nüfus açısından ülkede kişi
başına düşen eğitim ortalaması 3,5 yıldır. Türkiye’de erkeklerin ortalama okur-yazarlık oranı
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%80 olmasına karşılık, kadınlar için bu oran %55’tir (Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası
Çalışma, 2010) ve yaklaşık olarak iktisaden faal olan cinsiyet oranlarına da karşılık gelmektedir.
Konuya kadın eğitimin önemi açısından bakılacak olduğunda, kız çocuklarının eğitiminde
ayrımcılık yapıldığı görülmektedir.

7.SONUÇ

Toplumsallaşma sürecinde toplumsal cinsiyet rollerine uygun görülen tutum, davranış,
duygu arasındaki farklılıklar toplumsal cinsiyet farklılıklarıdır. Bunlar, cinsiyet farklılıklarının
aksine gerçek değillerdir. Ayrıca bireyden bireye ve kültürden kültüre değişmektedirler.
Sonuçta bu toplumsal cinsiyet farklılıklarına dair beklentiler, cinsiyet kalıp yargılarına yani
inançlara dönüşmektedir ve böylece sosyal davranışlar biçimlenmektedir.
Toplumsal hayatta kadınların aktif katılımı ve getirileri açısından kadınların eğitimi
erkeklerin eğitiminden daha önemlidir. Özellikle sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamda
Türkiye’de daha da önemlidir. Çünkü kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe toplumsal hayata
katılımları onaylanırken, düşük düzeyde kaldığında onaylanmamaktadır. Türkiye’de kadınların
eğitimden özellikle ilköğretim kademesinde son yıllarda önemli gelişmeler olmasına rağmen,
cinsiyetler arası okullaşma oranlarında hala önemli ölçülerde farklılıklar vardır. Kadınların eğitim
düzeyleri de erkeklere oranlara oldukça düşüktür. Bu farklılıklar hem erkeklerin eğitiminden
sağlanabilecek yararları azaltmakta hem de eğitimin işlevleri açısından ülkenin gelişme ve
kalkınmasında önemli engeller oluşturmaktadır. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan
ülkemizde kadınların kalkınma sürecine daha etkin ve verimli olarak katılmaları için okullaşma
oranları ile eğitim düzeylerinin yükseltilmesinin yanında, toplumunda sosyo-kültürel açıdan
kadınların toplumsal yaşama aktif katılmaları konusunda bilinçlendirmeleri; kadınlara yönelik
eğitim, istihdam ve sosyo-kültürel politikalar irdelenerek, çağın gereklerine ve kadınların
gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde yeniden yapılandırmaları gerekmektedir.
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ÖZET

Çocuk kavramının tanımı medeniyetler arası farklılıklar gösterse de evrensel açıdan çocuk
olarak adlandırılan kişi bebeklik ve ergenlik arasındaki insan olarak tabir edilmektedir. Birleşmiş
Milletler raporlarına göre 0 ile 18 yaş arasında bulunan bütün kişiler çocuk olarak kabul edilir.
Genel uluslar arası ölçekteki belgelere göre, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik açılardan evlilik ve
çocuk doğurma sorumluluğu taşımaya hazır olmadan ve genellikle 18 yaşın altında yapılan
her evliliğe ‘çocuk evliliği’, evlenen kız çocuğuna ise ‘çocuk gelin’ denilmektedir. Bu çalışmada
bir toplumsal problem olan çocuk gelinler konusu özetlenmekte, ülkemizde ve KOP Bölgesi
illerinden olan Niğde İli özelinde bu sorun incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelinler,KOP Bölgesi Niğde İli, Erken Yaşta Yapılan Evlilikler,

GİRİŞ

Uluslararası belgelere göre, on sekiz yaşının altında yapılan her evliliğe çocuk
evliliği ve evlenen kıza çocuk gelin denilmektedir.(Aydemir,2011) Kız çocuklarının erken
yaşta evlenmelerinin başlıca sebepleri arasında, geçim sıkıntısı, aile içi cinsel saldırı,
evlilik dışı gebelik ve geleneksel yaşayışta hâkim olan kocaya itaatin erken yaşta tesis
edilmesi gerektiği şeklindeki anlayış sayılabilir. Ancak bu sebepler arasında, iktisadi
gerekçelerin ağır bastığını söylemek mümkündür. Nitekim çocuk gelinlerin hangi gelir
grubuna giren ailelerde görüldüğüne ilişkin çoğunlukla üniversiteler tarafından yapılan
ulusal ölçekteki araştırmalar, çocuk gelin görülme sıklığı ile ailenin yoksulluğu arasında
doğru orantı olduğunu; küresel ölçekte, çoğunlukla Dünya Bankası ve Birleşmiş
Milletler örgütleri tarafından yapılan araştırmalarda da, kız çocuklarında görülen
erken yaş evlilikler ile ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Türkiye’de her üç kadından birinin çocuk yaşta evlilik yapmış olduğunu
söylemek mümkündür. Bugün, Türkiye’deki en önemli toplumsal sorunlardan bir tanesi
çocuk evlilikleridir. Az gelişmiş ülkelerdeki yoksul aileler, hanelerinin yoksulluğunu azaltmak
için; arkadaşlarıyla oyun oynayacak yaşlardaki kız çocuklarını, babası hatta dedesi yaştaki
adamlarla evlendirmektedirler. On’lu yaşlardaki bu kız çocukları, doğum yapmakta, ev işleri
yapmakta ve hatta koca baskılarına maruz kalmaktadırlar. Bu çocuklardan bazıları, tüm bunlara
dayanamayarak intihar etmektedirler.

1.ÇOCUK GELİN KAVRAMI

Çocuk evliliği derken, evlilik sözü ile kastedilen hukuki anlamda değil, sosyolojik anlamda
evliliktir. Örneğin Türkiye’de bu tür evlilikler, genellikle, dini nikâha (imam nikâhı) dayanan
evliliklerdir. Çocuk Koruma Kanunu, on sekiz yaşını doldurmayan yurttaşları; bedensel, zihinsel,
ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimini tamamlamamış, ihmal veya istismara açık bireylerden
saymakta ve bu bireyleri “korunma ihtiyacı olan çocuklar” olarak nitelendirmektedir. Öte yandan,
Türk Ceza Kanunu’na göre, on beş yaşını doldurmuş bir kız, evlenmesi durumunda, zımnen
çocuk gelin sayılmayabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 104. Maddesi’nin 1. fıkrasında şöyle
denilmektedir: “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide
bulunan kişi şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. Şu halde, on
beş yaşını doldurmuş bir kız, hukuki olarak değilse de, sosyolojik anlamda evlendirildiğinde, bu
kızla cinsel ilişkiye giren eş, şikâyet edilmediği sürece cezalandırılmamaktadır. Yani, Türk Ceza
Kanunu, evlilik yaşını, örtülü olarak, on sekiz yaşın altında tutmaktadır. (Şen, 2014)
Bu bağlamda, Türk hukuk sisteminde, çocuk gelin kavramının tarifinin, kanuna göre
değiştiğini söylemek mümkündür. Nitekim Türk Medeni Kanunu’na göre 17 yaşını doldurmamış
kızlar, Çocuk Koruma Kanunu’na göre 18 yaşını doldurmamış kızlar, Türk Ceza Kanunu’na
göre ise 15 yaşını doldurmamış kızlar çocuk gelin sayılmaktadırlar. Kanunlar arasındaki bu
uyumsuzluk, geleneksel yaşayışa sahip ailelerin, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmelerine
karşı verilen tüm mücadeleleri sonuçsuz bırakmaktadır. (Şen, 2014)
Geleneksel yapıya sahip ailelerdeki genel görüş erkek bireylerin belli düzeyde eğitim
görmesinden sonra askerliğini yapıp, bir iş sahibi olmasından sonra evlenmesinin uygun
1
2
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olmasıdır. Bu da erkeklerin ileriki yaşlarda evlenmesini beraberinde getirmektedir. Kızlar
ise öğrenimlerini erken yaşta bırakmaktadır. Bunların yanı sıra, geleneksel anlayışta
kızların duygusal, cinsel ve iktisadi ihtiyaçlarının, dinsel ahlaka uygun bir biçimde tatmin
edilebilmesinin, evlilik ilişkisi içinde olanaklı sayılması, kızların erken yaşlarda evlenmeleri
sonucunu doğurmaktadır.
Erkeğin toplumdaki statüsünü belirlemede bir çok paradigma rol oynarken kadının iyi bir
evlilik yapması onun toplumdaki statüsünü belirlemek için yeterli görülmektedir. Bu aşamada
da kadın ile erkek arasındaki yaş farkı önemsenmemektedir. Özellikle kırsal alanlarda kadınlar
evlenecekleri kişiye kendileri karar verememektedir. (Erdoğan, 2010) Kızların evlendirilmek
üzere okuldan alınması, geleneksel anlayışta olağan karşılanmaktadır. Geleneksel ailede, kızın
kendini korumayacak yaşta ve cahil olarak evlendirilmesi durumunda, evlilik sonrasında eşi
tarafından şiddete maruz kalabileceği ihtimali düşünülmemekte, kız çocuğu, ailesi tarafından
kocaya bağımlı bir hayata hapsedilmektedir. Üstelik aile, toplumsal, tıbbi ve hukuki olarak
kabul edilmez durumu normal saymaktadır. Sosyologlara göre, 14-19 yaş grubunu kapsayan
gelişme çağındaki nüfus, toplumsal olarak olgunlaşmamış bireyler olarak tanımlanmaktadır.
Bu yaş aralığındaki bireylerin, gerekli toplumsal rollere uyum sağlayamadıkları ve toplumsal
gelişimlerini tamamlayamadıkları kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu yaş aralığında evlenen
kızlarda, evlilik sonrasında, arkadaşlarından kopma, özgüven eksikliği, toplumsal faaliyetlere
katılımdan uzaklaşma gibi sonuçlar gözlemlenebilmektedir. Bununla birlikte biyolojik olarak
da gelişimlerini tamamlayamadıkları için erken yaşta yapılan doğumlar sağlıkları için de büyük
tehdit oluşturmaktadır.

2.ÇOCUK GELİN GÖRÜLME SIKLIĞI İLE İKTİSADİ GELİŞMİŞLİK
DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
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Kızların erken yaşlarda evlendirilmeleri eğiliminin nedenleri arasında, iktisadi gerekçelerin
ağır bastığını söylemek mümkündür. Geleneksel aile, kız çocuğunu, aileye belirli bir zaman için
teslim edilmiş bir varlık olarak görmekte ve kızın asıl yuvasının evlendiği eşinin yuvası olduğunu
düşünmektedir. Nitekim bu sebeple, geleneksel yaşamda, başlık parası veya süt parası almak
türünden adetler meşrulaşabilmektedir. (Aydemir, 2011)
Çocuk gelinlerin hangi gelir grubuna giren ailelerde görüldüğüne ilişkin çoğunlukla
üniversiteler tarafından yapılan ulusal ölçekteki araştırmalar, çocuk gelin görülme sıklığı
ile ailenin yoksulluğu arasında doğru orantı olduğunu; küresel ölçekte, çoğunlukla Dünya
Bankası ve Birleşmiş Milletler örgütleri tarafından yapılan araştırmalar da, kız çocuklarında
görülen erken yaş evlilikler ile ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Dünya Bankası tarafından belirli aralıklarla düzenli olarak yapılan Gelir Dağılımı
Araştırmaları’na göre, az gelişmiş ülkelerde, çok sayıda kız, erken yaşlarda evlendirilmek
suretiyle; öğrenim ve sağlıklı yaşama hakkından alıkonulmaktadır. Bu da kadının toplumdaki
statüsünün düşmesine ve daha yoğun cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmasına neden
olmaktadır. Çocuk evlilikleri, genellikle yasal olmayan evlilikler şeklinde gerçekleştiğinden,
çocuk gelinler, medeni nikâhla kazanacakları haklardan mahrum olmaktadırlar. Evlenmek
suretiyle öğrenimini tamamlayamayan, dolayısıyla öğrenim hakkından mahrum edilmiş olan
çocuk gelinler, üretime katılma yani çalışma haklarından da yoksun bırakılmaktadırlar. (Şimşek,
2011)
Türkiye’de çocuk gelin oranının %30 ila %35 arasında seyrettiğini doğrulamak bakımından,
Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Türkiye Yürütme
Kurulu’na sunulmak üzere, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği tarafından 2004
yılında hazırlanan ve Türk Ceza Kanunu Kadın Platformu tarafından desteklenen ‘Türkiye Gölge
Raporu’ndaki verilere dikkat çekmek uygun olur. Rapora göre, Türkiye’de resmi nikâhı olmayan
yani hukuki olarak nikâhsızların oranı %7,7 ve sadece dini nikâhı olanların oranı %7,4’tür.
(CEDAW Türkiye Gölge Raporu, 2004). Türkiye’de medeni kanunun öngördüğü şekilde hâkim
kararıyla yapılmış olan erken evliliklerin oranı %15,5’tir. Şu halde, resmi orana, nikâhsızlar ile
sadece dini nikâhı olanların oranı eklendiğinde, Türkiye’deki gerçek çocuk gelin oranına
ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda, Türkiye’de çocuk gelin oranının en az %30,6 olduğu
çıkarımını yapmak doğru olur.
Türkiye Gölge Raporu, yasal nikâhı olmayanların %53’ünün Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da yaşadıkları bulgusunu da ortaya koymaktadır. Doğan çocukların, çocuk annelerin
yaşı tutmadığından, onların kayınvalidelerinin nüfusuna kaydettirilmiş olduğu gerçeği, raporun
bulguları arasında yer almaktadır. Rapor, Doğu ve Güneydoğu’da, kız çocuklarını evlendirme
yolları arasında, en çok uygulananlar arasında, başlık paralı evliliği, kan bedeli evliliğini ve
berdel evliliğini saymaktadır. Bu üç evlilik yolunu kullanmak suretiyle, kız çocuklarını evlendiren
ailelerin büyük çoğunluğunun, mutlak yoksulluk sınırı altında yaşayan aileler oldukları gerçeği
göz önünde bulundurulduğunda, çocuk gelinlere rastlanma sıklığı ile ailelerin refah düzeyi
arasındaki ilişki kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
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Mutlak yoksulluk kavramı, tüketim harcamaları, asgari gıda harcamalarına yetmeyen
kesimlerin durumunu anlatmak için kullanılır. Mutlak yoksulluk sınırı, bir insanın yaşamını
asgari düzeyde sürdürebilmesi, yani biyolojik olarak hayatta kalabilmesi için gerekli olan asgari
beslenmeyi gerçekleştirme sınırıdır. Türkiye’de çocuk evliliklerine en çok mutlak yoksulluk sınırı
altında yaşayan ailelerde rastlanmaktadır. Çocuk evliliklerine, mutlak yoksulluk sınırı altında
yaşayan ailelerden sonra en çok, göreli yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerde rastlanmaktadır.
Bilindiği üzere, göreli yoksulluk kavramı, yoksulluğun ölçülmesine, beslenmenin yanı sıra, yine
temel ihtiyaçlardan olan barınma, eğitim, sağlık ve kültürel ihtiyaçların dahil edilmiş olmasını
anlatmak için kullanılır. (Yavuz, 2015) Göreli yoksulluk sınırı, bir insanın toplumsal olarak
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve kültürel
ihtiyaçlarını gerçekleştirme sınırıdır.
Yoksulluğun yanı sıra eğitim seviyesindeki düşüklük de çocuk gelin oranındaki yüksekliğin
başlıca nedenleri arasında gösterilebilir. Kırsal alanda yaşayan insanların okuma-yazma
oranı kentsel alandaki insanlardan daha düşüktür ve ileri eğitime ihtiyaç duymamaktadırlar.
Kent ortamında kadınların eğitime daha çok önem vermesi evlilik yaşını yükseltmektedir.
Kadınlar eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışma hayatına girmekte ve evliliği ilerleyen
zamanlarda düşünmektedir. (Civelek, 2013) Kırsal alanlarda ise kız çocuklarının okuması
uygun görülmediğinden erken yaşta evlendirilmektedir. Onlardan beklenen iyi bir eğitim
almaları, aile ekonomisine katkı sağlamaları, bir statü elde etmeleri değil; eşlerini rahat ve
mutlu etmeleri, biyolojik olarak görevlerini yerine getirmeleridir. Geleneksel ailelerin yoğun
olarak görüldüğü kırsal kesimlerde bu anlayış hâkim olduğu için kızların daha çocuk yaşta
evlendirilmeleri normalleşmiş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta neredeyse 18 yaşını
dahi doldurmamış ve evlenmemiş kızlar halk tabiriyle ‘evde kalmış’ olarak görülmektedir.
Kadınların erken yaşta evlenmeleri daha fazla çocuk doğurmalarını da beraberinde
getirmektedir. Bu da hem ileride yaşanacak büyük sağlık problemlerine hem de yetersiz ve
düşük bir hayat standartıyla yaşamlarını sürdürmelerine neden olmaktadır.
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3.ÇOCUK GELİNLERDE NİĞDE

İktisadi gelişmişlik ve geleneklere bağlılık bağlamında bakıldığında Türkiye’de çocuk gelin
oranı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla görülmektedir. Ancak yakın
yıllarda yapılan araştırmalarda KOP illerinden biri olan Niğde’de de çocuk gelin oranlarında
Türkiye ortalamasının üstünde bir artış saptanmıştır. Yöre, erken doğurganlıkta da Türkiye
birincisidir.
Niğde Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Eski Genel Koordinatörü Avukat Özlem
Sarıkaya, kentin 19 yaş altı doğurganlıkta Türkiye birincisi olmasının temelinde erken evlilik
yattığını söyledi. Köy ve beldelerde evlilik yaş oranının 13-16 yaşları arasında olduğunu ifade
eden Sarıkaya, bu yaşın bazı yerlerde 12’ye kadar düştüğünü açıkladı.
81 il için ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi’ hazırlayan Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV), bu çalışma sırasında erken yaşta anneliği de araştırmış ve Niğde
Türkiye birincisi çıkmıştı. Böyle bir sonucu kentte çocuk yaşta evliliğin yüksek olmasından
dolayı çıktığını belirten Avukat Özlem Sarıkaya, merkeze bağlı köy ve beldelerde kızlarda evlilik
yaşının 16’yı bile geçmediğini söyledi.
Niğde Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak kentte erken yaştaki veliliklerin
değerlendirilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için ‘Güçlü Kadınlar’ adıyla proje
geliştirdiklerini belirten Sarıkaya, proje kapsamında köy ve beldelere gezi düzenlediklerini
anlattı. Gezilerde Niğde Merkez’e bağlı hemen hemen tüm köy ve beldelerde erken yaşta
evlilikleri tespit ettiklerini ifade eden Sarıkaya şunları belirtmiştir: Niğde’nin genelinde evlilik
yaşı 15-16. Hatta bazı beldelerde mesela Orhanlı, Edikli, Değirmenli ve Dündarlı beldelerinde
evlilikler 12-13 yaşına kadar düşüyor. Bunun dışında da Yeşilgölcük Beldesi’nde kız çocukları
kaçarak evleniyor. Genel olarak Niğde Merkez’e bağlı köy ve kasabalarında evlilik yaşı oranı 1316 yaşları arasında. Tabii doğal olarak evlendikten sonra da hemen çocuk sahibi oldukları için
böyle bir sıralama da Niğde Türkiye birincisi olmuş.
Kapadokya Kadın Gençlik Eğitim Kültür Derneği Başkanı Şükriye Güçlü de, kız çocuklarının
ilköğretim aşamasından sonra okula gönderilmeyip ya tarım sektöründe istihdam edildiğini ya
da erken yaşta evlendirildiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı; Bunların oranı çok yüksek.
Bu durum kadının istihdam, sosyal hayat ve ekonomik alanda yer almasının önündeki en
büyük engellerden bir tanesidir. Erken evlilikler henüz çocuk yaşta yapıldığı için psikolojilerini
etkiliyor. Erken yaşta çocuk sahibi olmak, çocuk iken çocuğa bakamamak, büyütememek
zaten ayrı bir sıkıntı yaratıyor. Burada en büyük sıkıntı çocukların erken evliliğe zorlanıyor
olması. Valiliğimizde bu çocuk gelinler konusunda da SODES’le birlikte çalışmalar yapıyor. Biz
dernek olarak da yetişebildiğimiz ölçülerde okullarda velilere eğitim vermeye çalışıyoruz ama
yeterli olamıyoruz. Bu oranların yüksek olduğu köy ve kasabalarımızda konuya değinmekle
yetinebiliyoruz. Kent merkezinin kırsalın da bu oranlar gerçekten çok yüksek boyutlarda.
Niğde merkeze bağlı Dündarlı beldesinde, geleneklere bağlı olarak kız çocuklarının erken
471

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

ERKEN YAŞTA YAPILAN
EVLİLİKLER: TÜRKİYE’DE
ÇOCUK GELİN SORUNU

yaşta evlendirilmesi tepki çekiyor.
Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 nüfuslu beldede, 14-15 yaşına gelen kız
çocukları eğitimlerine devam etmeleri yerine resmi nikah olmadan evlendiriliyor.
İlköğretim 7 ve 8. sınıflarda nişanlanan daha sonra evlendirilen kız çocuklarının bu
durumundan bazı belde sakinleri rahatsız olsa da geleneğin hala devam ettiği belirtiliyor.
Yapılan araştırmalar çerçevesinde görüşülen kentteki kadınlarda tepkilerini ortaya
koymuşlardır. Bu evliliklere yasalar kapsamında ceza verilmesini isteyen kadınlar, bu olayların
önlenmesi için caydırıcı cezaların olmamasından şikâyetçidir.
Niğde’nin birçok köy ve beldelerinde yaşanan erken yaşta evliliklerin sonucu olduğu
düşünülen intihar vakalarının da yaş oranı dikkat çekicidir. Çocuk yaşta evlenmek zorunda
kalan ve kendisinden beklenen görevleri yerine getirmek zorunda gelen kızların çoğu bunun
psikolojik ve biyolojik baskısını kaldıramamakta ve hayatlarına son vermek istemektedir.

4.ÇOCUK GELİNLER VE ÜLKELERDE ALINAN ÖNLEMLER
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İngiltere ve Galler’de zorla evlendirmelerin suç kapsamına alındığı yeni bir yasa vardır.
Çocuklarını evliliğe zorlayan ebeveyn yedi yıla kadar hapisle cezalandırılacaktır. Siyasetçiler
yeni yasayla birlikte zorla evlilik mağdurlarının bu sorunun üstesinden gelmek için kendinde
güç bulacağını ve her yıl binlerce kişinin bu riskten kurtulacağını belirtiyorlar. Yasa İngiltere
ve Galler’de zorla evlilik vakalarında uygulanacak, yurt dışında yaşayan İngiliz vatandaşları da
yasanın kapsamında olacak. Söz konusu yasa Kuzey İrlanda’da uygulanmayacak. 2013 yılında
İngiltere hükümetine bağlı Zorla Evlilik Birimi 1302 vakayla ilgilendi. Mağdurların yüzde
82’si kadın, yüzde 18’i erkekti ve tüm mağdurların yüzde 15’i de 15 yaşın altındaydı. Birim’e
74 ayrı ülkeden ulaşan vakaların yüzde 43’ü Pakistan, yüzde 10’u Bangladeş ve yüzde 11’i de
Hindistan’dan.
Hollanda hükümeti, göçmen nüfus içinde yaygın olan “küçük yaştaki kızların zorla
evlendirilmesi” sorunuyla yeni bir mücadele yöntemi geliştirdi. Buna göre, zorla evlendirilmeye
götürülen kız çocuklara havaalanı kontrolü sırasında kaşık taşımaları öneriliyor. Böylece,
havaalanlarının güvenliğinden sorumlu birimler, kontroller sırasında üzerlerinde kaşık taşıyan
kız çocuklarına rastlarsa, onları korumaya alabilecek. Uygulamada güvenlik birimlerinin bu kız
çocukları gruptan ayrı bir bölüme aldıktan sonra ilgili makamları bilgilendirmesi bekleniyor.
Küçük yaştaki kız çocukların aileleri tarafından zorla evlendirilmesi, Hollanda’nın önde gelen
sosyal sorunlarından biri. Resmi verilere göre, her yıl yüzlerce kız çocuk, yaz tatilinde ailesinin
ülkesini ziyaret ederken zorla evlendiriliyor. Zorla evlilik mağdurlarının büyük bölümü, tehdit ve
dayağa maruz kalıyor ve çoğu bir daha Hollanda’ya dönemiyor. Zorla evlendirilen kız öğrenciler,
yeni dönemde okula dönmediklerinde arkadaşları ve öğretmenleri tarafından fark ediliyor.
Resmi açıklamalara göre, kız çocukların zorla evlendirildiği göçmen toplumlarının başında
Türkiyeliler, Faslılar, Somalili ve Afganistanlılar geliyor. Çocuğunu evliliğe zorlayanlara yasalarda
iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam kenti
başta olmak üzere bazı belediyeler, göçmen ailelerle “kızlarına zorla evlilik yaptırmayacağına
dair sözleşme” imzalatıyor. Ancak, tüm bu önlemler zorla evliliklerin önüne geçmekte yetersiz
kalıyor. (21 Temmuz 2014)
Halk Sağlığı Kurumu (GGD), Kadın özgürlüğü hareketi “Femmes for Freedom” (FFF)
ve kadın örgütü “Zonta” tarafından, 14 yaş ve üzeri kız çocuklar için özel bir “kopya kalemi”
hazırlandı. “Zorla evliliğe karşı yeni silah” olarak adlandırılan kalemlerin içinde, çekildiğinde
açılan küçük bir bilgilendirme notu yer alıyor. Notta, zorla evlendirilme durumunda neler
yapılması gerektiği anlatılıyor ve gerektiğinde ulaşılabilecek telefon numaraları yazıyor.
Ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen ya da ebeveynlerinin anavatanında bırakılan
kız çocukları, bu not ve telefon numaraları sayesinde Hollanda makamlarına ulaşabilecekler.
Kampanya sorumluları özellikle “kalem” seçilmesinin, dikkat çekmeyen ve çok kolay taşınabilen
bir eşya olması nedeninden kaynaklandığını belirtiyor. Yetkililer gençlere, “Tatile gittiğinizde
evlendirileceğinizi düşünüyorsanız polise, Gençlik Dairesi’ne ya da Aile İçi Şiddet İçin Yardım
Kurumu’na haber verin” çağrısı yapıyor.
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi, 2014 yılı için belirlediği hedef
doğrultusunda Türkiye’de büyük sorun arz eden “çocuk yaşta evliliğe” karşı sürdürülebilir ve
yaygınlaştırılabilir bir farkındalık kampanyası başlatabilmek amacıyla, konunun uzmanlarının
konuşmacılar olarak yer alacağı geniş kapsamlı bir sempozyum düzenlemiştir. Çocuk Gelinler
Ayıbı” isimli bu sempozyum 9 Mayıs 2014 tarihinde, TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Antalya Şubesinin salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantının çıktısı olarak, sunulan bildirilerin
görsel-işitsel kayıtlarından yaygın biçimde kullanılabilecek bir eğitim belgeseli yapılmıştır.
Bu eğitim belgeselinin TÜKD gönüllü dernek üyeleri ve TÜKD’nin diğer şubelerinin üyeleri
ve proje paydaşı olmayı kabul eden diğer derneklerin üyeleri tarafından yaygınlaştırılması
hedeflenmiştir. TÜKD “Çocuk Gelin Ayıbına Hayır” adını verdikleri bu projelerinin çıktılarını
gerekirse başka belgesel, film ve materyallerle destekleyerek ülke çapında ısrarlı, sürekli ve
etkili bir farkındalık kampanyasına dönüştürebilmek için tüm kadın kuruluşlarının gönüllü çaba
ve desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. (9 Mayıs 2014)
Konya Valisi Muammer Erol’un “destekliyorum” mesajı verdiği “Çocuk Gelinler” projesinin
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mimarı Uçan Süpürge Derneği, bu ilde kurumların ve sivil toplum örgütlerinin katkısıyla örnek
bir önleme modeli geliştiriyor. Konya’da devam eden “Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlemesinde
Örnek İl Konya” temalı toplantı bu modelin temelini atmıştır. Toplantıya vali yardımcısı Bekir
Yılmaz ve Meram, Karatay ve Cihanbeyli ilçelerinin kaymakamlarıyla birlikte milli eğitim ve
sağlık il müdürlüklerinden belediyeye, jandarmadan baroya tüm ilgili kurumların temsilcileri
katılmıştır. Haziranda yapılan eğitici eğitiminin ardından, bütün bu kurumlar koordinasyon
içinde erken ve zorla evlilikleri önlemek ve mağdurları güçlendirici politikalar geliştirilmesini
sağlamak üzere harekete geçmiştir. Bu önleyici mekanizma başarılı olursa geri kalan 80 ilde de
uygulanacaktır. Karatay Kaymakamı Mustafa Altıntaş mücadele için alana inilmesi gerektiğini
söylüyor ve özellikle kız çocukların okula devamıyla ilgili olarak Milli Eğitim’le işbirliğine dikkat
çekiyor. Meram eski Kaymakamı İlhan Kenanoğlu yasaları çok iyi bilip uygulamalıyız diyor
ve “çocuk ”un yasalarda tanımındaki sıkıntıların giderilmesi gerektiğini söylüyor. Cihanbeyli
Kaymakamı Ahmet Gencer ise kadın sorunlarını devletin sahiplenmesine vurgu yapıyor. (10
Nisan 2014)
Dünyanın dört bir yanında görülen, ülkemizde de 81 ilin tamamında çeşitli biçimlerde
karşımıza çıkan erken ve zorla evlendirmeler çocukların yaşam hakkını ihlal ediyor, ruh ve beden
sağlığını olumsuz etkiliyor, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimi kısıtlıyor. Yaklaşık on
yıldır bu hak ihlaline ülke çapında dikkat çeken projeler yapan Uçan Süpürge Derneği, bu yıl
pilot il olarak seçtiği Konya’da çalışmalarını derinleştirmiştir.
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5.SONUÇ

Bugün Türkiye’de yüksek oranda kadının hane gelirinin dağılımı ve denetiminde söz
sahibi olamaması, üretken olamayışı ve çalışma yaşamında sınırlı orandaki mevcudiyeti,
kadına yönelik ayrımcılıktır. Ancak özellikle açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerde,
bu ayrımcılığın, çocuk evlilikler ile doğrudan ilişkisi olduğunu söylemek mümkündür.
(Sabuncuoğlu, 2016) Aslında, çocuk yaşta evlenen kızların doğum yaptıklarında, bebeklerini
kendi üzerlerine kayıt ettiremedikleri, bunun yerine kayınvalideler üzerine bebeklerini kayıt
ettirdikleri gerçeği ortadayken, kendi bebeğinin sorumluluğunu hukuki olarak alamaz yaşta
anne olan bu kızların sayısı yüksek oranda seyrederken; Türk toplumunda kadınların aile
reisliği, toprak sahipliği, mülkleri yönetme, iş kurma ve yürütme gibi konularda erkeklerle eşit
olanaklara sahip olmamalarına şaşırmamak gerekir. Burada bir noktanın altını çizmek gerekir
ki, Türkiye’de yoksulluk her ne kadar kadınları daha çok etkilese de, yoksulluğa dişil ve eril
açıdan bakmak, Türkiye’de yoksulluk sorunu ile topyekûn mücadeleyi zayıflatmaktadır. Veriler,
kadınların, erkeklere göre daha yoksul olduğunu ortaya koymaktadır.
Sonuç itibariyle, Türkiye’de görülen toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin temel
kaynağının çocuk evlilikleri olduğu düşünülmektedir. İktisadi kalkınma sağlanmadan, kişi
başına düşen milli gelir artırılmadan, sosyal devlet anlayışı yeniden hâkim kılınmadan, yalnızca
gönüllü gayretlerin eseri projecilikle, çocuk gelin sorununu çözmenin imkânı olmadığı
düşünülmektedir. Soruna, sadece ve sadece bir toplumsal sorun gibi bakmanın, sorunu
çözmeye yardım etmeyeceğinin altını çizmek gerekir. Türkiye’de çocuk gelin sorununa iktisadi
açıdan yaklaşılmadığı müddetçe, her çabanın yarım kalacak bir çaba olacağı öngörüsünde
bulunmak mümkündür.
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KIRGIZ TOPLUMUNUNU DİNİ AYDINLATMA MESELESİNDE DİN
EĞİTİMİNİN RÖLÜ VE ONA ETKİ EDEN YEREL VE DIŞ FAKTÖRLER
Timur Kozukulov1

ÖZET

Kırgızistanın 25 yıllık tarihinde toplumu dini açıdan bilgilendirmede, son zamana kadar
belli bir sistemle yapılmamıştır. Herkes kendisine göre bir eğitme yolu tutmuştur. Toplum din
eğitimi konusunda iki faktör ile karşı karşıya kalmıştır. Yerel yani SSCB döneminde yetişmiş
olan din adamlarının dini eğitimi yürütmesi. İkincisi dış etkenler yani yurt dışından gelen din
adamlarının veya kurumlarının dini eğitimi yürütmesidir. Yerel ve dış etkenlerin biri biriyle iş
birliği yapanlar da vardır. Bağımsızlık tarihinde Kırgız toplumuna yönelik sosyal eğitiminin her
türlüsü yapılmaktadır. Sivil toplum kuruluşları sosyal açıdan eğitim faaliyetleri yürütmektedir.
STKları genelde finasıman ve eğitim açıdan batı ülkeleri desteklemektedir. Onun için batı
destekli STKlar sosyal eğitimde daha başarılıdırlar. Din eğitimi de aynen devlet tarafından
desteklenmeyen ve özel şahıs ve kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Kırgızistanda Müftülük
(Kırgızistan Müslümanlar Dini İdaresi; müftülük devlet kurumu değil özel kuruluşdur) tarafınan
yapılmaktadır. Aynı zamanda devletin yüksek okulunda da dini eğitim yapan İlahiyat Fakülteleri
mevcuttur. Fakat bu da yeteri kadar problemleri çözecek kadar olamıyor. Böyle din eğitimindeki
karışıklık ve sistemsizlik toplumu dini bakış açıdan farklılıklara götürmeye başladı ve bu bir
ciddi soruna dönüştü. Bu halden memnun olmayan devlet artık din eğitimini ele almaya karar
verdi. Son yıllarda toplumu din eğitimi açısından sistemleştirmeye çalışılmaktadır, fakat ne
kadar başarılı olup olmayacağı söz konusudur. Bu makalede bağımsızlıktan günümüze kadar
Kırgız toplumununun toplumsal olgu olarak dini eğitimi nasıl yürütüldüğü, kimler tarafından
ve çeşitlerini ele alacağız.
Anahtar kelimeler: kırgızlar, islam enstütüsü, Kırgızistan İslam Üniversitesi, Oş İlahiyat,
Hücra, Müftülük.

1. Giriş

Kırgızistan bagımsızlığını kazandığında toplum yapısı ile ilgili siyasi açıdan yol tutması
gerekmekteydi. Demokratik yapı veya eskisi gibi Sosyalist rejim. Diğer Orta Asya ülkeleri gibi
sadece adı demokratik olup, real politikte eski SSCB’de olduğu gibi yönetmek veya tam bir
demokratik yolu tutmak. İlk cumhurbaşkan A.Akaev tam anlamıyla demokratik yolu tuttugunu
ilan etti. Bu yolda çok işleri yapıldı. Kırgızistan’da toplum dini açıdan bilgisizdi yani dini kültür
açıdan. Sadece dinin İslam olduğu ve müslüman sayarlardı kendilerin. Dini nikah kıyma
ve cenaze okuma gibi toplumsal dini yöreleri ile sınırlıydı. Kırgızistan’da bağımsızlık öncesi
dini eğitim yapan kurum hiç yoktu. Bağımsızlık aldığında Kırgızistan’ın güney bölgesinde
33 (Mamayusupov, O. “Religioznaya situatsiya v Kırgızskoy Respublike”, Uluslararası Orta
Asyada İslam konulu sempozyum tebliğleri,- Oş, 21-24 mayıs 2004, s.37) cami mevcut idi.
Sovyetler Birliği döneminde Türkistanda, Buharadaki Mirarab ve Taşkentteki İslam Enstitüsü
hariç, din eğitimi veren bütün kurumlar kapatılmıştır(Erdem, M. Kırgız Türkleri: antropoloji
ve sosyal araştırmalar, –Ankara: «ASAM», 2000, s.46.). Kırgızistan SSCB öncesi dini eğitim
açıdan tecrübeli olduğun tarihinin yazısına göre, Sovyetler Birliği kurulmadan önce sadece
Oş vilayetinde binlerce talebesi olan 88 medrese olduğu bilinmektedir(Tabışalieva, A. Vera
V Turkestane, –Bişkek, 1993, s.83). Ama ne yazık ki 70 yıllık SSCB döneminde din eğitimi yok
edilmeye çalışılmıştır. Araştırmacı Akramova’nın verdiği bilgiye göre, 1917 Ekim ihtilalini idare
edenler, SSCB’de hakim olan rejimi tesis eden komünistlerdi. Kızıl ideolojinin din hususundaki
asıl prensibi, dini ret, dinsizliği devlet dini olarak kabuldü. Böylece Lenin ve Stalin sözde din
hürriyeti vaat etmelerine rağmen, yazılı olarak dine yasakgetirmişlerdir. Nitekim 1922 yılında
Sovyet hükümetinin kabul ettiği özel bir kanun, din öğretimi yasağı ve buna riyasetsizlik
halinde uygulanacak ağır hükümleri ihtiva etmekteydi.(Akramova, D. Din Eğitiminin Genel
Eğitimdeki Yeri ve Kırgızistan’daki Durum, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000, s.84)
SSCB döneminde din eğitimi Kırgızistan’ın güney bölgesindeki köylerde özel tek tek kişilik
olarak yapılırdı. Din eğitimini yapana Molla denilirdi. Bu adam yani köyün veya o bölgenin
İmamıydı. Molla aynı zamanda Nikah kıyar ve Cenaze namazı kıldırırdı. Molla verdiği eğitimde ilk
önce “Muallim-i Sani” (Elifba kitabı) kitabını okutuyorlardı. Son sayfalarında 12 küçük süre vardı.
Bunu bitirdikten sonra Kur’an okumaya başlıyordu. Öğrenciler her gün yarım veya bir sayfa
okuyup, küçük sürelerdi ezberliyordu. Kur’an yarısına gelince “Muhtasarı” ek olarak okumaya
başlıyordu. Muhtasar İslam hukuku kitabıdır. Ama bu tür kitaplar genelde Farsça idi. Molla
okuyor talebe de tekrar ediyordu sonra molla ana dilinde tercüme ediyordu. Talebe Kur’an-ı
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baştan sonra Molla ile okuyup bitirdikten sonra talebenin ana babası “Hatim” veriyorlardı.
Mahalle yaşlılarını davet ederek “Aş” pilav ikram ederek çocuğuna dua ediyorlardı. Bu Molladan
eğitimini bitiren öğrenci, diğer mollaların içerisine katılırdı.(Kozukulov, T. “Tarihi Süreçte Orta
Asya ve Kırgızistan’da Din Siyaseti ve Eğitimi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
sayı 24, -Erzurum, 2005, s.174) Özbekistan’ın Buhara Mirarab medresesinden mezun olanlar
çok az sayıda ve merkezlerde görev yaparlardı. Köy imamları genelde Mollalardan özel olarak
yetişenlerdi. Bunlar halka elinden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyordu.
Görüldüğü gibi SSCB döneminde din eğitimi pek sevindirici değildir. Ve o tarihi nedenler
günümüze de yansımaktadır. Kırgızistanda Din eğitimi formülü hakkında her türlü fikirler ve
tartışmalar yapılmaktadır. Bu mesele gittikçe zor duruma gidiyor gibi. Kırgızistan bağımsızlıktı
aldıktan sonra, hemen ardından 1991 yılında “Dini inanç hürriyeti ve Dini kurumlar”
hakkında kanun çıkartıldı.(Bakınız: «Din tutuu erkindigi cana dini uyumdar cönündö » Kırgız
Respublikasının Cokorku Sovetinin vedemosttoru, 1991.y., № 22, 667.madde.) Bu kanunda,
Kırgız Cumhuriyetinin her bir vatandaşı istediği dine ve inanç’a sahip olması ile birlikte dini
eğitim almaya hakkı vardı. Dini inanç’a kanun tarafından kimse sınır koyamamıştır. 1991
senesinde itibaren Kırgızistanın bölgelerine dini okullar açılmaya başlamıştır. Onlardan
ilklerden Müftülüğün çatısı altında “Hz. Ömer” adındaki İslam Üniversitesi medrese olarak
açılmıştır. Sonra enstitüye çevirildi ve sonunda üniversite oldu. Diğer bölgelerde medreseler
açıldı ve aynı zamanda İlahiyat Fakülteleri de çeşitli universitelerede açılmıştır.
Günümüzde dini eğitim çok yönden yapılmaktadır. Onlar: Müftülüge bağlı eğitim
kurumları, devlet okullarında İlahiyat Fakültelerinde, Yurt dışında, İmamın özel inisiatifi ile,
Davetçiler (Tebliğ cemaati), Hizb ut-Tahrir üyeleri tarafından, yurt dışınan gelen yabancı şahıs
ve kurumlar, Hücre tipinde yapılmaktadır.
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2. Müftülüğe bağlı eğitim kurumlarının din eğitimi

Günümüzde Kırgızistan boyunca Müftülüğe bağlı fakat özel İslam Yüksek Okulları 1
üniversite ve 9 enstitü ve 65 medrese bulunmaktadır. Bu okullar devlet tarafınan kayıt altına
alınmış ve faaliyet yapabilmesi için Devlet tarafınan Sertifika verilmiştir. Bu bilgiler, resmi Din
Komisyonunun web-sitesinden alınmıştır.(Cumhurbaşkanlığına bağlı Din İşleri Komisyonunun
resmi web-sitesi. http://religion.gov.kg/ru/node/84) Eskiden Din İşleri Komisyonunun verdiği
bilgilere göre, bu okullarda 700 ile 1000 arasında öğrenci bulunmuştur. Günümüzde, sadece
universite ve enstitülerde 1000den fazla öğrencisi bulunmaktadır. Medreselerin kendisinde
yaklaşık 1000 öğrencisi vardır. Yani öğrenci sayısı iki katına artmış.
Dini eğitim yapanlardan en zayıf kalanı yine Müftülüktür. Din eğitimine yönelik başarılı
olamıyor. Müftülük altında Nur (okuyucular, hizmet cemaati değil) cemaatinin ve Süleyman
Efendinin cemaatlerinin medreseleri bulunmaktadır. Süleyman Efendinin Kırgızistan boyunca
pansiyon şeklinde 14 okulu bulunmaktadır. Aziz Mahmud Hüdayi vakfı yani Nakşinbendilik
tarikatının da kız ve erkek kuran kursları medrese şeklinde faaliyet yapmaktadır. Bir de Oş’ta
iki medrese Mısır’dan gelen Muhammed Haccacın açtığı medrese vardır. Bişkek’te İranlılar ve
Arapların desteklediği medreseler bulunmaktadır. Mesela, araplar çeşitli vakıf açarak onların
aracılığıyla destekte bulunuyorlar. İslam üniversitesinin Kur’an fakültesini Arapların, Bişkekte
kurulmuş Alvakfi İslamiye tarafından açılmıştır.(Kozukulov, T. “Kırgızistanda Dini Kurunsallaşma
ve Toplum”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 1/2015, s.
201-202)
1990 yılları medreselerin müfredat programları bir birinden çok farklıydı. Medrese,
Müftülüğün kontröl dışında kalıyordu. Halbuki medresenin açılımı Müftülüğün izniyle açılırdı
ve Müftülüğe bağlıdır. Fakat Müftülüğe bağlı olsa bile onun kontrölü dışında idi. Mezun olan
öğrenciler nereye gittiği ve nerde istihdam yaptıkları belli değildi. Her kendini iyi yetişmiş
sayan imam kendi başına bir medrese açıyordu ve Müftülük tarafından hiç bir engel yoktu.
Müftülüğün medreseler hakkında sistemli plan projenin yok olduğu görülmüştü. 2008
senesinde ABD’nin Avrasya vakfı, medreseler ve din eğitimi yapan Müftülüğe bağlı eğitim
kurumlara proje başlattı. 15 kişiden oluşan uzmanları toplayarak medrese ve islam enstitülerine
müfredat programı çalışmasın başlatarak yeni program sunmaktı. Projede yer alan ekip
medrese ve enstitülere müfredat programı hazırladı, hazırlanmış olan müfredat programı
Eğitim bakanlığından inceleme yapılarak uygun olduğu kanâtı belirtmiştir. Fakat Kırgızistanda
Batıdan gelen misyoner kuruluşlarının ABD’nin Kırgızistandaki elçisine, neden sadece İslama
yönelik çalışmalar yapıldı Hristiyanlara yok diye şikayeti üzerine bu projenin ikinci basamağında
durdurdu. Eğer proje devam etseydi pilot olarak Küzey ve Güney Kırgızistanın önde gelen 10
medrese ve enstitüleri içerisine almıştı. Bu proje bir buçuk sene devam edip ekip tarafından
hazırlanan müfredat programı öylece kağıt özerinde kalmıştır.
2010 senesinde devrim sonrası Kırgızistan’ın eski müftüsü hastalık nedeniyle istifa edince,
yeni gelen Müftü ve ekip Din eğitimi yapan kurumların Müfredat programı vs., sistemleştirmeye
çalışmaktadır. Bu yönden çalışmalar oldu. Artık bütün medreselerde Müftülük tarafından
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hazırlanmış olan tek müfredat programı üzerinde eğitim yapılmaktadır. Fakat bu müfredat
programı ilim-uzman adamları tarafınan incelenmemiştir.
1.
Müftülüğün eğitim kurumlarının karşılaştıkları bazı problemleri şöyledir:
2.
Çağın gereklerine uygun öğretim araç-gereçlerin bulunmaması.
3.
Öğretim programı eksikliği.
4.
Öğretim elemanlarının hem nicelik hem nitelik olarak yetersizliği, pedagoji
açısından. Onunla birlikte medresenin oğretim görevlileri ancak 2 veya 3 kişiden oluşmaktadır.
5.
Bazı medrese ve kısa süreli kurslar müftülük ve Din İşleri komisyonunun köntrolü
ve denetlemesi dışındadır.
6.
Kaynak kitap eksikliği. Çoğunluk medreselerde eğitim ortaçağda yazılmış 3 veya 4
kitap üzerinde yapılmaktadır.
En önemli problem ise, bu okulları bitirdikten sonra hak ettiği diploması Geçerli değildir.
En az 5 yıllık ömrünü bir öğrenci verir ve sonunda aldığı diploma geçersizdir. Bu hali düşünen
kimse yok gibi. Bu okullara Eğitim ve İlim Bakanlığı tarafından denetlenip, sertifika verilse o
zaman verdiği diplomanın geçerliği olur. Söz konusu gündemde fakat aktif hareket yoktur.
Bazı eğitim kurumları üzerinde yabancı faktörlerin etkisi. Yani özel sponsorlar veya
dini kurumlar. Bu ise Kırgız toplumun gelenek ve göreneğine ters gelmektedir. Yukarıda
belirlediğimiz problemleri yaklaşık 10 sene bahs edip dile getirmemize ragmen maalesef
bazı eksik olarak gördüklerimizi düzeltilmesini göremiyoruz. Araştırmacı İ.V.Volkov, medrese
ve yüksek İslam Enstitülerinin eğitim sisteminde fark olmadığını ve bu kurumlarda sadece
Kur’an ezberleme ve ibadetleri yapmasını öğretmeyle yetinmekte olduğunu belirtmektedir.
Ve böyle eğitim ne devlet ne İslam eğitimine uygun olduğunu bildirmiştir.(Volkov, İ.V.
Osnovnıye napravleniya i perspektivı integratsii Tsentralnoy Azii v globalnıye mirovıye protsesı:
etnokonfessionalnıy aspekt. Po materialam Kırgızskoy Respubliki, Bişkek, 2008, s. 270–271)
Din görevlilerinin eğitim durumu 2000 yıllarında araştırıldığında görünen şöyledir: Oş
il’inin (şimdiki Batken il’ide dahil) 718 caminin din görevlilerinin 677 imamı, %98 Özbekistanın
Andican, Namangan ve Ferganadan ve birde yerli Mollalardan eğitim almışlar. Ger, kalan 2,02%
Buhara medresesi ile Taşkentteki enst,tüden dini eğitim görmüşler (burada SSCB döneminde
dini eğitim görenler hakkındadır).(Kompleksnoye isledovaniye religioznoy jizni v Kırgızskoy
Respublike //Otçet laborotoriiteologii İsledovatelskogo instituta kulturalogii pri OşGU – Оş,
1998.)
Din görevlilerin Dini eğitimi durumu hakkında başka bir araştımacının verdiği bilgilere
göre: Kırgızistan Muslümanlarının Dini İdaresinin (Müftülük) yaklaşık 2000 görevlilerinin (bu
hemen hemen tümüdür) 70 % hususi dini bilime sahip değildir. Sadece 2,5% Kırgızistanda
veya yurt dışında yüksek dini tahsil görmüşler. 20 % medrese mezunları ve geri kalan 10%
özel kısa süreli imamlar kursunu bitirmiştir.(Volkov, İ.V. Osnovnıye napravleniya i perspektivı
integratsii Tsentralnoy Azii v globalnıye mirovıye protsesı: etnokonfessionalnıy aspekt.
Po materialam Kırgızskoy Respubliki, Bişkek, 2008, s. 270.) 1998 senesinde yapılmış olan
araştırması anket sonucu ile birde başka araştırmacının 2008 senesinde yapılan araştırma anket
sonucunda neticede fark görülmüyor. Halbuki 10 senelik mesafe var. Demek Müftülük yeteri
kadar dini eğitim yönünden çalışmaları yapılmadığı görülmektedir. Oş Devlet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi tarafından Türkiyenin TDV desteğiyle son 10 senede yaptığı her yılın Ocak
ayında kısa süreli Din görevlileri için kursunda yukarıdaki belirtilen problemler hala maalesef
görülmektedir. Yani Din görevlilerin bilgisiz olduğu. Bu kurs Kırgızistanın Güney bölgesindeki
Din görevlileri için yapılmakta ve her sene 60 kişi katılıyor. Bu iş Müftülük ve Din işleri Komisyon
ile birlikte yürütülmektedir. 2015 senesi Ocak ayında Türkiyenin Büyük Elçiliği Din Müşaviri
tarafından Kırgız Türk Manas Üniversitesinin İlahiyat Fakültesinde de böyle bir kurs başlatılmış
oldu. 2010 yılından itibaren Din görevlileri için kısa süreli kursları Katar ve Suudi Arabistan
destekli kurumlar (görevlileri da arap kökenliler) da 2 haftalık düzenlemeye başladılar. Müftülük
İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan kursa değil Arapların yaptığı kursa daha özen gösterip
önem veriyorlar. 2015 senesinden itibaren Pakistandan mezunlar Tebliğ Cemaati yanlılar da
Müftülük tarafından düzenlenmiş ayrı kurslarda eğitim vermeye başladı. Kırgızistan Müftüsü
Tebliğ Cemaati üyesi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Demek, böyle kısa süreli kurslar
da rekabete girmiş oluyor.

3. Davetçilerin (Tebliğ Cemaatinin) din eğitimi
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Tebliğ Cemaatinin üyelerin Kırgızistanda Daavatçı (Daavetçi) diye isimlendirirler. 1992
senesinde ilk Pakistanlılar Kırgızistana gelip dolaşarak davet etmişlerdi. Daha sonra yerli Kırgız
daavetçiler ortaya çıktı. Günümüzde daavetçiler bütün Kırgızistana dağılmıştır. Kırgızistanın
neresi gitsen köyler dahil mutlaka Tebliğ cemaatinin üyesin görmek mümkündür. Bunlar
her cami ve bölgeye seçerek grup halinde gideceği yere ulaştığında oranın bir Camisine
yerleşiyorlar ve etraftaki bütün evleri tek tek gezerek Dini Bayana (Dini nasihat) erkeklerini
İkindi namazına davet edip ahaliyi topluyorlar ve davetin önemini anlatmaya çalışıyorlar ve
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o kadar güzel nutk yapıyorlar ki, onları dinlemek için gelen yeni adamlar da davete çıkmaya
gönül koyanlar oluyor. Davete 3,10,40 günlük ve 4 aylığa çıkılıyor. Gittiği camide o günlere
göre kalırlar. Davetçilerin elinde ne dini eğitim tahsil gördüğüne dahil belge olmadığı için ve
bir de bunlar özel eğitim almadığından dolayı devlet ve toplum tarafından çok eleştirilirdi ve
buna 2010 senesinde yeni atanmış olan o da eski Müftülerden Çubak Calilov tarafından yeni bir
formül buldular eğitim sorununa.
Bişkekte İslam Üniversitesinin bünyesinde 2010 ekim ayında, Davetçilerin bilgi düzyini
artırmak için bir kurs açılmıştır. İslam dininin temel esaslarının okutulduğu bu kursun süresi
30 gündür.(V Bişkeke otkrılis kursı povışeniya obrazovaniya davaatçı. 20.10.2010 Bişkek
(AKİpress) http://kg.akipress.org/news:280761) Bunlar diğer medreselerden farklı formasyonda
çalışıyorlar. Eğitim bir binanın içinde değil daavet’te yapılır. Daavete çıkarsan orda eğitim
alırsın, gerçek eğitim daavetle birlikte verildiğini vurguluyorlar. Kurs ise, tebliğçilerin belgesi
olmadığından çok eleştiri alıyorlar. Onun için formalite tarafıdır. 2014’den itibaren Tebliğçiler
kursunu Bişkek ve Oş merkez camilerinde yapmaya başladılar. İlk kurs mezunları 2014
mart ayında mezuniyet belgelerin almışlardır. Bunlar medrese ve dini eğitim kurumlarda
veya imamdan ders almakla gerçek dini eğitim yani dini bilğileri alamazsın, gerçek ilimi
Peygamberimizin sünnetine uyarak yani davet yaparak öğrenirsin diyorlar. Böylece Davetçiler
beraber çıkan gönülleri kendilerine kilitliyorlar. Bunlarda İman ancak amelle tam iman sayılır.
Önde gelenleri veya çoktan üye olanları 4 aylık Hindistan ve Bangladeşe gönderiyorlar. Orda
medreselerinde eğitim alıp dönüyorlar. Bangladeşten 4 aylıktan dönen vatandaş Gerçek
İslami hayat orda olduğunu anlatmaya başlıyorlar. Anlattıklarına göre, orda muslümanlar hiç
televizyon bile seyretmiyormuş diye hayranla bahs ederler.
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4. Devlet Üniversitelerinde Din Eğitimi

Devlet okullarında Din eğitimi yapan kurumlar da bulunmaktadır. Kırgızistan’da Oş Devlet
Üniversitesi’ne bağlı iki tane İlahiyat Fakültesi bulunmaktadır. Birisi Oş’ta 1993 yılında OşDÜ
ile TDV ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasında yapılan bir protoköl’le açılan Oş
İlahiyat Fakültesi, diğeri de Bişkek’te 2004 yılında açılan Araşan İlahiyat Fakültesi’dir. Türkiye
ile Kırgızistan ortasında açılan “Kırgız Türk Manas Üniversitesi’nde da 2012 eğitim yılında
İlahiyat Fakültesi açılmıştır. Bişkek’te Arabaev Üniversitesi’nde İlahiyat Bölümü eğitim-öğretim
yapmaktadır. Bunlardan birinci ve en eskilerinden Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Ankara
Üniversitesi ve Oş Devlet Üniversitesi arasında protoköl imzalanarak açılan Oş şehrindeki
İlahiyat Fakültesi’dir. Oş İlahiyat Fakültesi ara vermeden 1993 senesinden beri eğitim-öüretim
yapmaktadır. İlk yıllarda bu fakülteyi kazanan öğrenciler 2 yıl eğitimini Türkiye’de görmekteydi.
Daha sonra protoköl ve kanunlar gereği bir yıla indirilmiştir. Her sene 60 kişi 40 erkek ve 20 kız
öğrenci kabul edilmektedir. İlk mezunlarını 1998 yılında vermiştir. Bu güne kadar yaklaşık 500
mezun vermiştir. Yaklaşık 20 mezun Türkiye’de Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi görmektedir.
Bugüne kadar Türkiyede Doktorasını 15 kişi tamamlamıştır. Denilebilir ki Kırgızistan’da dini
kurumsallaşmayı en büyük katkıyı bu İlahiyat Fakültesi vermektedir.(Kozukulov, T. “Kırgızistanda
Dini Kurunsallaşma ve Toplum”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, sayı 1/2015, s. 203) Dünya Muslümanlar Gençleri Assambleyası (Arap ülkelerine ait)
Kırgızistandaki temsilcisi Said Bayyumi tarafından finansı desteklemesi ile Kırgızistan Hukuk
Akademisinde İslam Hukuku bölümü açılmıştır. Bu bölümden mezun olanlar Laik bir hukukta
İslam hukuku uzmanları oluyorlar. Bu bölüme Türkiyeden mezun olan Uzmanları öğretim
üyesi olarak kabul etmiyorlar. Sadece Arap ülkelerinden bitirip gelenler öğretim üyesi olarak
çalışmaktalar yani Said Bayyuminin adamı bölüm başkanı ve o uygun görenler alınır.

5. Devletin din siyaseti üzerine din eğitimini ele alması

Devletin Güvenlik Konseyi 4.Şubat 2014 tarihinde toplanarak, Din Güvenliği ve Siyaseti
üzerine bir kaç kararları çıkartıyor. Bu konseyde Dini durumun karmaşılığına neden olan
afktörler ise Devletin dine hiç yön vermeyip karışmaması ve Din eğitimin karma karışık olması
kararıne gelindi. Din eğitimi ile ilgili alınan kararlar şöyledir: Eğitim bakanlığı tarafınan Dini
eğitim yapan kurumların müfredat programları kontröl edilsin ve onlar bakanlık tarafından
denetlensin. Onların eğtim programları çalışması yapılarak eğitim kurumlarının sayısı kaç
olacağı ile bir rapor hazırlansın; Yurt dışından maddiyeti karşılanan eğitim kurumların okuttuğu
derslerin içeriği incelensin; Yurt dışına dini eğitim almak için giden vatandaşların okuduğu
eğitim kurumları hakkında bilgiler toplansın. Yurt dışında uyğun görünen Dini eğitim kurumları
tespit edilerek, yurt dışında dini tahsil görmek isteyen vatandaşlara o kurumlara yönlendirmek.
Bu kararlar aynı zamanda Cumhurbaşkanın Fermanı ile tasdiklenmiştir.(Kırgız Cumhuriyetinin
Cumhurhurbaşkanın “Din işlerine yönelik devlet siyaseti hakkında Güvenlik konseyinde alınan
kararları gerçekleştirmek” için Fermanı.) Bu ferman üzere bir grup komisyon oluşturulmuştu.
Bu komisyon Devletin Dini siyaseti alanında yöntem hazırladı. Bu 34 sayfadan oluşmaktadır.
Güvenlik Konseyinde alınan kararları gerçekleştirmek için aşama aşama yapılacak işlerin nasıl
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gerçekleştireceği ile ilgili yöntemler ve bu 14.Ekim 2014 tarihinde Güvenlik Konseyinde karara
bağlanmıştır. Bu belgede bizi ilgilendireni Din Eğitimidir.
Belgede Laik dini eğitim sistemin geliştirmek amaç edilmiştir. Orta okul, Liselerde ve
Yüksek Öğretim Kurumlarında Din kültürünü okutmak için, dini dersleri ve din kültürünün
tarihi derslerinin programını oluşturup tamamlamak ve gerçekleştirmek; Yabancı ülkelerin
tecrübesin öğrenmek ve onlardan istifade etmektir; Eğitim sisteminde eğitimcileri ve devlet
okulunda okuyan üniversite öğrencilerin derin bilgi almasına şartları oluşturmak; Din eğitimi
kureumlarında Müfredat prıgramlarına sadece dini değil Sosyal bilimleri dersleride katmak;
Dini eğitim kurumları Eğitim bakanlığı ve Din İşleri Komisyon tarafından denetlemeye almak;
Yurt dışındaki yabancı Dini eğitim kurumları incelemek ve ne kadar vatandaşların o kurumlarda
eğitim görmesi uygun olduğunu tespşt etmektir. İmamların bilgilerin artırmak için merkezi
eğitim sistemin oluşturmak ve buna İlahiyat Fakültelerinin uzmanları istifade etmek; Aile (ev)
dini eğitimi ve kadın dini eğitim (masturat) kurumların Müftülükle birlikte sisteme koymak.
(Kompleksnoye isledovaniye religioznoy jizni v Kırgızskoy Respublike //Otçet laborotoriiteologii
İsledovatelskogo instituta kulturalogii pri OşGU – Оş, 1998.) Devlet tarafınan din eğitimi ile ilgili
mükemmel kararlar ve yöntemler kabul edilmiş fakat faliyet daha görünmüyor. Son zamanda
açıklamalara göre Türkiyenin Diyanet İşleri başkanlığı Merkeze yani başkente Haseki eğitim
kurumun açılmasına destek göstereceği söylenmektedir.

6. Sonuç

Görüldüğü gibi toplumun Dini eğitimin sistemsizliği halkın bölünmesine sebep
olmaktadır. Din eğitimini geç olsada artık devlet kendi bünyesine alarak sistemleştirerek
halkın doğru dini bilgi almasını sağlaması lazım. Aksi halde günümüzde yaşanan dini sorunlar
gittikçe artmaktadır. Böyle durum toplumun bölünüp parçalanmasına sebep olur. Devlet ne
kadar Tükiyenin tecrübesine eğilimli olsa da, din görevlileri daha arap ülkelerine eğilimlidir.
İşte burdan anlaşmasızlık çıkmaktadır. Bu anlaşmasızlık kamuyoya yansımasa bile uzmanlar
tarafından bilinmektedir. Şuan Kırgızistanın ekonomi durumu pek mümkün olmuyor reformları
gerçekleştirmek, onun için Türkiyeye tecrübeleri ve maddi tarafından destekçi olmak için
büyük görev düşmektedir.
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AKSARAY İLİ DÜZ DOKUMA YAYGILARINDA GÖRÜLEN MOTİFLER
VE ANLAMLARI
Deniz GÜMÜŞ1
Kudret Safa GÜMÜŞ2

ÖZET

Geleneksel el sanatları, geçmişten günümüze aktarılan kültürel miraslarımızdan olup
bireysel ve toplumsal kimliğimizi yansıtmaktadır. Bu el sanatlarımızdan birisi de düz dokuma
yaygılarıdır. Günümüzde düz dokuma yaygılarında yer alan motiflerin dili ve anlamlarına
baktığımızda, bazı desen ve motiflerin ifade ettiği anlamlar; inanç, itikat ve batıl inanışlar kadar,
dokumayı yapan kişinin mesajlarını, içinde bulunduğu ruh halini, özlemlerini dile getirmektedir.
Bu dokumalar, kullanım amaçlarının ötesinde içerdikleri mesajlarla önem kazanmaktadır.
Kısacası dokuyucunun bütün yaşamını yansıtan sembolik mesajlarla dolu olan bu dokumalar,
geçmişle günümüz arasında bir köprü vazifesi oluşturmaktadır.
Aksaray yöresinde dokunmuş ve hala dokunmakta olan düz dokuma yaygılarında
bulunan motifleri tespit etmek, gün yüzüne çıkarmak, yöredeki anlamlarını ortaya koymak ve
geleneksel el sanatları açısından alanyazına yeni bir çalışma kazandırmak amacı ile hazırlanan
bu araştırmada; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmaya çalışıldığı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bununla birlikte tarama modeli
de kullanılarak yapılmış olan bu çalışmada literatür taraması ile çeşitli kaynaklardan bilgiler
alınarak araştırmanın temeli oluşturulmuştur. Bu araştırmada, yörede tespit edilen 64 düz
dokuma yaygısı, motif özellikleri açısından incelenerek değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: El Sanatları, Düz Dokuma, Motif, Aksaray.

Giriş

Sanat; bireylerin ve ortak yaşamın özünden kaynaklanan, duygu ve düşünceleri içinden
geldiği gibi yansıtan gerçek yaşam duygusudur. Bütün dünya insanları arasında yakınlaşma,
bütünleşme, ortak duyguları paylaşma ve haz almak için sanat önemli bir aracıdır. Sanat,
insanlık tarihinin her döneminde var olmuştur. Var olan bu sanatlarımızdan birisi de geleneksel
el sanatlarımızdır.
El sanatları, bir milletin kültürünü temsil etmekte ve tanıtmaktadır. Bu nedenle el sanatı
ürünleri o ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. Bir ülkenin gelenek ve göreneklerinin,
yaşama biçiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasında, gelişerek devam etmesinde en büyük rolü
yine el sanatları oynamaktadır. Bu nedenle bütün milletler el sanatlarına önem vermekte ve
geçmişten geleceğe uzanan bir kültür hazinesi olarak korumaktadır (Akpınarlı, 1997: 23).
Geçmişten günümüze aktarılan kültür miraslarımızdan biri olan geleneksel el sanatları,
bireysel ve toplumsal kimliğimizi yansıtmaktadır. Günümüzde birçok alanda uygulanan
geleneksel el sanatları, ilerleyen teknolojiyle paralel olarak gelişme göstermektedir. Bununla
birlikte kullanım alanı olmayan el sanatları unutulmaya yüz tutmaktadır. Nakış, oya, halı kilim,
dokuma, yazmacılık, çinicilik, cam, tezhip, hat, dericilik vb. gibi el sanatları da yaşatılmaya
çalışılmaktadır.
Düz dokuma yaygıları da el sanatlarımızdan biridir. Orta Asya’nın batı bölgelerine göç edip
kendilerine yaşamak için daha uygun alanlar aramaya başlayan göçebeler, kötü hava şartlarına
maruz kalmışlardır. Bu nedenle çadırlarını kurmak için keçi yünü kullanmaya başlamışlardır.
Keçi yünü, koyun yününe nazaran çok daha uzun ve sıkıdır. Düz dokuma tekniği bu anlamda ilk
defa göçebe çadırlarını yapmak için kullanılmıştır (Bayraktaroğlu, 1991: 40).
Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde düz dokuma yaygıları dokunmuştur. Düz
dokuma yaygılarının dokunduğu bölgelerden biri de Aksaray ilidir. Geçmişte bu bölgede
dokunan düz dokuma yaygıları renklerinin solmazlığı ile nam salmıştır. Bunun sebebi, dokumada
kullanılan yünün doğal boyalar ile boyanmasıdır; ancak günümüzde Aksaray’da dokunan düz
dokuma yaygılarında kullanılan boyaların hepsi doğal boyalardan elde edilmemektedir ve
eskiye nazaran Aksaray düz dokuma yaygılarına olan ilgi giderek azalmaktadır. Bu araştırmanın
problemi, Aksaray düz dokuma yaygılarında bulunan motiflerin incelenerek gün yüzüne
çıkarılmasını sağlamaktır.
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1.1 Aksaray’da El Sanatları
Aksaray kültürünün bir parçası olan ve geçmişte ekonomik hayata yansıyan geleneksel
el sanatlarının çoğu kaybolmaya yüz tutmuştur. Örneğin, deri işletmeciliği yüzyıllar boyunca
Aksaray için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Aksaray’daki önemli birkaç köprüden birinin
adının “Debbağlar Köprüsü” yani “dericiler köprüsü” olması, dericiliğin uzun yıllar Aksaray’da
var olduğunu göstermektedir.Bununla birlikte yüzlerce yıldır sürdürülenkimi el sanatları,
günümüzde de halen varlığını korumaktadır. Varlığını koruyan bu el sanatlarından biri de halı
ve düz dokuma sanatıdır.

Resim 1. Aksaray - Taşpınar’da Halı ve Kilim Dokuyan Dokumacılar

Resim 2. Halı ve Kilim Dokumasında Kullanılan Aletler
Aksaray’da ilk çağlardan beri Taşpınar kasabasında halı dokumacılığı yapılmakta ve
Aksaray’da dokunan bütün halılar Taşpınar halısı olarak bilinmektedir. Halı dokumacılığının yanı
sıra düz dokuma yaygıları da Aksaray ilinde karşımıza çıkmaktadır. Kilim, cicim zili örneklerine
rastladığımız Aksaray ilinde, bugün hala Aksaray Sultanhanı kasabasında dokuma restitüsyonu
yapılmaktadır.
1.2. Düz Dokumalarda Kullanılan Motifler
Motif, halı ve kilim üzerinde görülen kompozisyon unsurlarından biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu unsur; nokta halinde en küçük ve basit bir şekilden, madalyon gibi en
mükemmel bir şekle kadar değişir. Motifler bir araya gelerek desenleri oluştururken, desen ve
motiflerde çeşitli şekillerde ortaya çıkarak gelenekselleşmektedir.
Geçmişten günümüze yer alan bu desen ve motiflerin dili ve anlamları üzerinde yapılmış
olan çalışmalara baktığımızda, bazı desen ve motiflerin sembolize ettikleri anlamlar; inanç,
itikat ve batıl inanışlar kadar, dokunan halı ve kilimleri bir anlamda dokuyan kadının mesajlarını
ve içinde bulunduğu ruh halini, özlemlerini, dileklerini ve içinde bulunduğu koşulları ifade eder.
Bu halı ve kilimler, kullanım amaçlarının ötesinde içerdikleri bu mesajlarla önem kazanır. Bu halı,
kilim, heybe, vb. dokuma örnekleri dokuyanların beklentilerini, ruhsal durumlarını, özlemlerini,
acılarını, inançlarını, anılarını kısacası bütün yaşamlarını yansıtan sembolik mesajlarla doludur.
Dokuyucu, doğal çevreden: göl, akarsu bitkilerden; ağaç, yaprak, dal, çiçek, kozalak,
çevrede görülen canlı varlıklardan; kuş türleri, yılan, kırkayak, akrep, kurbağa, kaplumbağa,
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koyun, köpek, inek vb.den esinlenerek oluşturulabildiği gibi; tarak, ibrik, kirkit, sandık, boncuk,
ayna, gibi araç ve gereçleri dokuma üzerinde taklit ederek ya da yaşadıkları çevreden; çadır,
ev, direk, yol, insan vücudundan; el, baş gibi varlık ve nesneler dokuma tekniklerine uygulayıp
motifleri oluşturmaktadır.

AKSARAY İLİ DÜZ
DOKUMA YAYGILARINDA
GÖRÜLEN MOTİFLER VE
ANLAMLARI

1.2.1.Dokumalarda Kullanılan Motiflerin Sınıflandırılması
1.2.1.1. Hayvansal Motifler
İlk çağlardan bu yana insanoğlu vahşi ve tehlikeli hayvanları taklit ederek ya da onların
kürk ve derilerinden parçaları dokuyarak bu hayvanların güç ve kudretlerinin kendilerine
geçtiğine ve bu yolla korunduklarına inanmıştır. Eski inanışlarda olduğu gibi günümüzde
de halen kurtpençesi, timsah dişi, ölü bir yılan ya da akrep taşımanın uğur ve güç sayıldığı
bazı yerlerde hala bu gelenek devam etmektedir. En çok kullanılan hayvan motifi kuş motifi
olmakla birlikte, ejder, akrep, yılan, kurtağzı, kurt izi ve böcek motifleri de dokuyucu tarafından
dokumalara işlenmiştir.
1.2.1.2. Bitkisel Motifler
Ağaç, yaprak, çiçek ve meyve motifleri bu kategoride değerlendirilmektedir. Bu
kategoride gördüğümüz hayat ağacı motifi, sonsuzluğun sembolüdür. Bu motif, ölümsüzlüğü
araştırmanın ve ölümden sonra yaşam olduğu umudunun bir nişanıdır. Hayat ağacı; sürekli
gelişen, cennete yükselen hayatın dikey sembolizmini oluşturur. Geniş anlamda sürekli gelişim
ve değişim içinde yaşayan evreni sembolize eder.
1.2.1.3. Geometrik Motifler
Dokuma kolaylığından dolayı en çok tercih edilen, motif türüdür. En çok görülün geometrik
motifler; üçgen, dörtgen, dikdörtgen ve eşkenar dörtgen olarak karşımıza çıkmaktadır.
1.2.1.4. Nesneli Motifler
Madalyon, rozet, çengel, sütun yazı, harf, damga, vb. gibi motifler bu kategoriyi oluşturmak
ve dokuyucunun duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır.
1.2.1.5. Sembolik Motifler
Dokuyucunun duygu düşünceleri ile doğa güçlerini simgeleyen bu motif türü,
insanoğlunun yaşadıklarının halı veya düz dokumaya yansımış şeklidir.
1.3 Aksaray İli Düz Dokumalarında (Kilim, Cicim, Zili) Görülen Motifler ve Anlamları
1.3.1. Akrep
İnsanlar, akrebin zehrinden korktukları için değişik madenlerden yapılmış akrep biçiminde
takıları veya akrep kuyruğunu üzerlerinde taşıyarak korunduklarına inanmışlardır. Dokuma
üzerine işlenmiş akrep motifleri de aynı koruma amacına yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Motif 1: Akrep

Motif 2: Akrep
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1.3.2. Aşk ve Birleşme
Bu motif, uzak doğu kökenli ying-yang motifinin Anadolu yorumudur. Gece gündüz,
güzel çirkin, cennet cehennem, kadın erkek gibi zıt kavramların birleşimini ifâde etmektedir. Bu
motif; Anadolu insanının hatasız, saf hiçbir şeyin olmayacağına dair inancını simgelemektedir.

Motif 3: Aşk ve Birleşim
1.3.3. Bereket
Dut, karpuz, kavun, nar, incir, üzüm, buğday / arpa başağı, haşhaş kozası gibi bitkiler ve
yılan, ejder, koç, boğa, geyik, kelebek, balık ve uğur böceği gibi hayvanlardan oluşan bir dizi
farklı formda olabilen bereket motifleri, Anadolu dokumalarında elibelinde ve koçboynuzu
motifleriyle bir arada kullanılmaktadır. Evlilik, üreme gibi kadın erkek ilişkilerine dair anlamlar
da içermektedir. Bereket sembollerinin kullanılmasının ana amacı, sonsuz mutluluk ve uğur
dileklerini ifâde etmektir.

Motif 4: Bereket

Motif 5: Bereket
1.3.4. Bukağı
Atların ön iki ayağına takılan halkadan ve halkalarını birleştiren bir zincirden oluşan aygıtın
adıdır. Bukağı motifi; aileyi, kadın-erkek birliğini, ailenin devamlılığını bereketi ve sevgililerin
birleşme arzusunu simgeler. Anadolu dokumalarında canı ve malı korumak amacıyla bukağı
motifi bulunmaktadır (Eldener, 2011: 43).

Motif 6: Bukağı
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Nazarı uzaklaştıran, bir başka motif ise çengel olup bazı yörelerde çakmak, eğri ala, balık,
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küçük kare balık, olarak adlandırılır. Gönül çengeli adı ile genellikle çoraplarda gözlenen
türünün evlilik ile ilgisi daha baskın olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Motif 7: Çengel

Motif 8: Çengel
1.3.6. Ejder
Türk kültür ve medeniyetinde görülen bir hayvan türü olup Sümer efsanelerinde ve
Gılgamış Destanlarında ölümsüzlük otunu yemesinden dolayı ilk defa bahsi geçmektedir.
Büyük hazinelerin bekçisi olan bu motif, uzun ömrün sembolüdür (Bayram, 1996: 65).

Motif 9: Canavar İzi/ Ejder
1.3.7. Elibelinde (Eliböğründe)
Özellikle tarıma dayalı yerleşim merkezlerinde, kadının üretime olan katkısı, erkeğe
kıyasla çok daha büyüktür. Anadolu’da üretilen dokumalarda günümüzde de çok yaygın
olarak varlığını sürdüren ana tanrıça sembolü “Elibelinde Motifi” kadını, bereketi, doğurganlığı
simgelemekte, kadının Çatalhöyük’ten günümüze dek önem ve anlamını yitirmeden gelen
pozisyonu ile paralel olarak taşıdığı sembolik anlamı korumaktadır( Erbek, 2002:108).

Motif 10: Elibelinde

Motif 11: Elibelinde
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1.3.8. El-Parmak-Tarak
Tarih öncesi dönemlerde mağara duvarlarında rastlanan ilk resimler, kırmızı ve siyah el
negatifleridir. Bunlar aynı zamanda erk, sahip olma ve elde etme isteğinin ifâdeleridir(Mutlu,
1965: 25). Ayrıca Anadolu’da el motifi, nazara karşı koruyucu bir unsur olarak da
kullanılmaktadır(Erbek, 1986: 22).

Motif 12: Parmak/Tarak
1.3.9. Göz
İnsan gözü, iyi niyetli bakışlar taşıyabileceği gibi zaman zaman kötü niyetlerin aktarıldığı
bir araç olarak da kullanılabilmektedir. Kötü niyetli nazarlar taşıyan gözün verebileceği zararın
önlenmesinin en kısa ve en etkin çaresinin de yine gözün kendisi olduğu kabul edilmektedir;
çünkü bedenin dışa açılan bir organı olan gözün, ışığı alma yetisi nedeniyle derin bir anlamı ve
etkin bir gücü vardır (Erbek, 2002:128).

Motif 13: Göz

Motif 14: Göz

1.3.10. Haç
Bu motif, basit olarak yatay ve dikey iki çizginin kesişmesinden oluşur. Haç motifinin
dört ayrı yönü işaret edişi, kötü bakışları dört parçaya bölüp dört ayrı yöne savurduğu
düşünülür (Eldener, 2011: 52). Anadolu’da bu motif; kuzey, güney, doğu ve batı yönlerini ifâde
etmektedir.

Motif 15: Haç
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1.3.11. Hayat Ağacı
Hayat ağacı, sürekli gelişen, cennete yükselen hayatın, dikey sembolizmini oluşturur.
Geniş anlamda, sürekli değişim ve gelişim içinde yaşayan evreni sembolize eder. Evrenin üç
elementini, toprağın derinine inen kökleriyle yeraltını, alt dalları ve gövdesiyle yeryüzünü, ışığa
yükselen üst dallarıyla cenneti birleştirir. Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi sağlar. Servi,
sedir, incir, zeytin, asma, hurma, palmiye, kayın, nar, meşe gibi ağaçlar değişik toplumlarda
hayat ağacını sembolüdür. Anadolu motiflerinde hayat ağacı, ölümsüzlüğün sembolü olarak
“can ağacı” adıyla nitelendirilir. Birçok yörenin dokumalarında hayat ağacının üzerinde görülen
kuşlar, zamanı geldiğinde uçacak olan can kuşlarıdır. Özellikle servi ağacı ölümsüzlüğü simgeler
(Erbek, 2002:164).
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Motif 16: Hayat Ağacı
1.3.12. Koçboynuzu
Bereket, kahramanlık, güç ve erkekli sembolü olan koçboynuzu motifi, Anadolu kültüründe
ana tanrıçadan sonra ya da onunla birlikte kullanılan bir motiftir. Boynuzun sembolü, insanlık
tarihinde her zaman güç, kuvvet timsali olan erkekle özdeşleştirilmiştir (Erbek, 2002: 30).

Motif 17: Koç Boynuzu
1.3.13. Kurt Ağzı, Kurt İzi, Canavar Ayağı
Motif, aynen Bukağı örneğinde olduğu gibi ayrılmayı simgeler. Dokumalarda bu amaçla
dokunmaz. Göçebelikte kurtlarla iç içe olduklarından kurt dişi, kurt izi motiflerini korku
olarak dokurlar. Anadolu’da “çalkak “ denilen yaklaşık, tüm nazarlıklarda kullanılan deniz
kabuğunun bir başka adı kurt ağızıdır. Masallarda sözü edilen, vahşi azgın, yırtıcı hayvan olarak
tanımlayabileceğimiz canavar, Anadolu’da ejder ve devden çok farklı anlamlarda da kullanılır.
Birçok bölgede yılana özellikle kurda canavar da denilmektedir ( MEB, 2011: 36 ).

Motif 18: Kurt Ağzı
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1.3.14. Kuş
Anadolu’da kuş kadar çeşitli anlamlar taşıyan bir diğer motif yoktur. Baykuş, karga tipi
kuşlar uğursuz, güvercin, kumru, bülbül gibileri ise uğurlu sayılırlar. Kuş mutluluk sevinç, sevgi
örneğidir. Kuş ölen kişinin ruhudur. Kuş kadın ile özleşmiştir. Kuş kutsaldır gök tanrılarının
yönetimindedir. Kuş özlemdir, haber beklentisidir. Kuş kuvvet ve kudret temsilcisidir.
Anadolu’da kurulmuş devletlerin pek çoğunun imparatorluk sembolüdür. Kuş çatal höyük,
duvar panolarında insanlara saldıran kartal veya akbaba vb. hayvanlar diye gösterilir. Hitit
dilinde horoz denen kartal o çağlarda masallaşmış bir yaratıktı. Çift başlı kartal kabartmasını
Alacahöyük giriş kapısının iki yanında duran sfenksleri üzerinde görüyoruz. Pençelerinde bir çift
tavşan tutan bu çift başlı kartalı, sonraları Selçuklu devletinin sembolünde ve uşak halılarında
görebiliyoruz. Yunus emre tanrıya yaklaşmayı “havalandık kuş olduk uçtuk elhamdülillah” diye
anlatırken bir başka mızrağında “can kuşu uçtu” diyerek kafesten uçan kuşun ölüm olacağı
belirtilmektedir. Anadolu dokumalarındaki değişik kuş motifi örnekleri görülmektedir (MEB,
2011: 40 ).

Motif 19: Kuş
1.3.15. Pıtrak
Pıtrağın üzerindeki dikenlerin kötü gözü uzaklaştırdığına inanan Anadolu insanı, onu
nazarlık motifi olarak kullanmıştır (Erbek, 2002:108).

Motif 20: Pıtrak
1.3.16. Saç Bağı
Küpe motifi gibi evlilik isteğinin göstergesidir. Saç bağı Anadolu’da kültürel çeşitliliğin en
güzel örneklerindendir. Saç ve baş bağlama çeşitliliği kadının bir anlamda yaşamdan beklediği
doğal özgürlüğün bir simgesidir ( Eldener, 2011: 41 ).

Motif 21: Saç Bağı ve Haç Motifi
1.3.17. Sandıklı
Anadolu kilim dokumalarında evlilik isteğini ve bebek beklentisini simgeler. Dünyaya
gelen her kız çocuğunun doğumundan itibaren kuracağı ev için hazırlık başlar. Ailede anne
ve büyükler ellerinden geldiği kadar evde kullanılabilecek ev eşyaları üretmeye başlarlar.
Kız çocuğunun büyümesi bu hazırlıklar içinde olur. Bu yapılan el işleri bir sandıkta toplanır (
Eldener, 2011: 44 ).
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Motif 22: Sandıklı
1.3.18. Su Yolu (Sığır Sidiği, Deve Hörgücü)
Su; yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın akışkanlığının ve
sürekliliğinin, bereket, soyluluk, bilgelik saflık ve erdemin sembolüdür (Erbek, 2002:104).

Motif 23: Suyolu
1.3.19. Top Motifi
Toplu kilimler; yan yana yerleştirilmiş, eşkenar dörtgen şekilli göbeklerle süslüdür. İçleri
geometrik şekilli desenler ve üsluplaştırılmış bitki motifleri veya hayvan figürleriyle doldurulur.
İlikli kilim tekniğinde dokunur. Bazı örneklerde ise göbekler el şekilli desenlerden meydana
gelir. Halk arasında bunlara parmaklı kilim de denir.

Motif 24: Top Motifi
1.3.20 Yıldız
Ay ve güneş gibi yıldızlar da halk inanışlarında geniş yer tutar. Bu inanışların kökeni gök
varlıklarının birer Tanrı veya Tanrıça olarak kabul edildiği dönemlere dayanmaktadır. Yıldız
motifi, Anadolu motifleri arasında bilinen en eski motiflerden biridir.

487

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

AKSARAY İLİ DÜZ
DOKUMA YAYGILARINDA
GÖRÜLEN MOTİFLER VE
ANLAMLARI

Motif 25: Yıldız
1.4. Aksaray İli Düz Dokuma (Kilim, Cicim ve Zili) Örneklerinin Motif Özellikleri
Araştırma kapsamına alınan dokumaların motif özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan
gözlem ve incelemelerde elde edilen verilerin değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Motifler

f

%

Sembolik

55

83,3

Bitki Kaynaklı

8

12,1

Hayvan Kaynaklı

12

18,1

Geometrik

66

100

Nesneli

-

-

Toplam

64

100

Tablo 1. Aksaray İli Kilim, Cicim ve Zili Örneklerinin Motif Özellikleri Dağılımı
Tablo 1 incelendiğinde, araştırma kapsamındaki dokumaların hepsinde geometrik motif
kullanılmakla beraber % 83,3 oranında sembolik motifler kullanılmıştır. Ayrıca, bitki kaynaklı
motifler % 12,1, hayvan kaynaklı motifler ise %18,1 oranında kullanılmış olup nesneli motiflere
bu yörede rastlanılmamıştır.

Sonuç
El sanatlarımızdan biri olan düz dokuma yaygıları, dokuyucunun duygu ve düşüncesini
yansıttığı ender malzemelerden biridir. Günümüzde düz dokuma yaygılarında yer alan
motiflerin dili ve anlamlarına baktığımızda, bazı desen ve motiflerin ifade ettiği anlamlar;
inanç, itikat ve batıl inanışlar kadar, dokumayı yapan kişinin mesajlarını, içinde bulunduğu
ruh halini, özlemlerini dile getirmektedir. Bu dokumalar, kullanım amaçlarının ötesinde
içerdikleri mesajlarla önem kazanmaktadır. Kısacası dokuyucunun bütün yaşamını yansıtan
sembolik mesajlarla dolu olan bu dokumalar, geçmişle günümüz arasında bir köprü vazifesi
oluşturmaktadır.
Aksaray’da geçmişte üretilen düz dokumalarda, yine yörede dokunan halılarda da olduğu
gibi tamamen doğal boya kullanıldığı; ancak günümüzdeki dokumalarda tamamen doğal boya
kullanılmayıp sentetik boyanın da kullanıldığı görülmüştür. Günümüzde dokuma sanatına
olan ilginin giderek azalması sonucu, dokuma yapan kişiler de azalmıştır. Dokudukları ürünleri
satarak para kazanan yöre halkı ilginin azalmasından dolayı dokumayı yok denecek kadar az
yapmaktadırlar. Bu sebepten, önceden doğal boya üretimi de yapan yöre halkının günümüzde
doğal boya üretimiyle ilgilenmediği görülmektedir.
Dokuma sanatının önemli temsillerinden olan Aksaray ili düz dokuma yaygılarının,
dokuma sanatındaki yeri ve önemini belirtmek üzere motifler üzerinde durduğumuz bu
çalışmamızda; Akrep, Aşk ve Birleşim, Bereket, Bukağı, Çengel, Ejder, Elibelinde, El-Parmak, Göz,
Haç, Hayat Ağacı, Koç Boynuzu, Kurt Ağzı, Kuş, Pıtrak, Saç Bağı, Sandıklı, Su Yolu, Top ve Yıldız
motiflerine rastlanılmış ve yörede rastlanılan her motif anlam ve örnekleri ile çalışmamıza dâhil
edilmiştir. Bu tür çalışmaların sanat alanına ve Aksaray yöresine pratik faydası beklenmektedir.
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ÖZET

Çeşitlendirilmiş bir menkul değerler portföyüne yatırım yaparak bir yandan portföy riskinin
küçültülmesini, diğer yandan profesyonel bir yönetim ile, portföy getirişinin artırılmasını
amaçlayan yatırım fonları, özellikle küçük tasarrufların sermaye pazarlarına aktarılmasında
önemli rol oynayan finansal aracılardır. Bu kuruluşların esas fonksiyonları, ekonomideki fonları,
fon fazlası olan kesimden, fon ihtiyacı olan kesimlere aktarmaktır.
Yatırım fonları, yatırımcısına profesyonel anlamada portföy yönetimi sağlamakla birlikte
piyasada oluşabilecek belirsizliklerde risk dağıtımını sağlaması ve likidite bulma kolaylığı ile
yatırımcısını korumaktadır. Bu açıdan gelişen piyasaların vazgeçilmez enstrümanları arasında
yer almıştır. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerini gösteren en önemli noktalardan biri
gelişmekte olan veya gelişmiş finansal piyasalardır. Finansal piyasaların gelişmesini sağlamak
için de hem bireysel yatırımcıların hem de kurumsal yatırımcıların piyasada daha fazla rol
almaları gerekmektedir.
Son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de ekonomisinde önemli bir paya sahip olmaya başlayan
yatırım fonları piyasası; fon sayısının yatırımcı sayısının ve portföy büyüklüklerinin de hızla
artmasını sağlamıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak yatırımcı sayısının artması ve portföy
büyüklüklerinin artış göstermesi yatırım fonu performanslarının değerlendirmesini zorunlu
hale getirmektedir. Yatırım fonları performanslarını belirlenmesinde kullanılan bir çok
yöntem mevcuttur. Bu çalışmada Türkiye’de fon performansının değerlendirilmesinin önemi
vurgulanmaktadır
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GİRİŞ

Sermaye piyasaları, orta, uzun ve sonsuz vadeli fonların arz ve talebinin aracı kuruluşlar
aracılığıyla ve menkul kıymetlere bağlı olarak karşılaştığı piyasadır (http://www.baskent.edu.
tr/~gurayk/finpazcuma6.doc. ,E.T. 21.12.2014). Ekonominin gelişmişliğini doğrudan etkileyen
sermaye piyasası, ülkemizde 1980’li yıllarda gelişmeye başlamıştır. Bu gelişim süreci, devletin
borçlanma ihtiyacı ile doğru orantılı olarak devlet tarafından da çeşitli tedbirler ve teşviklerle
desteklenmiş, bunun sonucunda da çok kısa bir sürede gelişme sağlanmıştır.
Yatırım fonları, Sermaye Piyasası Kanununun 37. maddesine göre, “Bu Kanun hükümleri
uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına,
riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları,
gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığıdır
(Ateşağaoğlu ,2006 :14 ). Yatırım fonları Türk Sermaye Piyasası ile 1987 yılında tanışmıştır.
Bununla birlikte 1993 yılı portföy büyüklüklerindeki önemli artışların yaşandığı yıl olmuştur.
Piyasadaki aksaklıkların portföylerine yansıması, henüz çok yeni bir endüstri olması,
hukuki altyapısının kısa sürelerle değiştirilmesine rağmen yatırım fonları Türk Sermaye
Piyasasının kurumsallaşması ve gelişimini sağlaması açısından çok önemli hale gelmiştir.
Yatırım fonları sermaye piyasasının gelişimini doğrudan etkilemektedir. Bu fonların
piyasadaki ağırlıkları arttıkça piyasanın verimliliği ve etkinliği de artmaktadır. Bu araçların temel
kaynağı olan küçük tasarrufların bu fonlara akışı sağlanamazsa yatırım fonlarının, dolayısıyla
sermaye piyasasının gelişimi engellenebilecektir. Küçük tasarrufların bu kurumlara akışı ancak
tasarruf sahiplerinin bu kurumu tanıması ve güvenmesi ile sağlanabilecektir.
Tasarruf yapan kişiler ile fonu yöneten kişiler için önemli olan yatırım fonlarının , alternatif
yatırım araçları ve diger yatırım fonları ile karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırmalar performans
degerlendirme yöntemleri ile yapılmaktadır.
Çalışmamızın amacı ise; yatırım fonları hakkında genel bilgiler ışığında Türkiye`deki
yatırım fonlarının performans değerlemesinin önemini vurgulamak olmaktadır.
1.1. Yatırım Fonları Hakkında Bilgiler
Yatırım fonları; küçük tasarrufları bir araya getirip, toplanan parayı çeşitli endüstri
dallarındaki menkul değerlere yatıran organizasyonlardır (Ertaş vd., 1997: 11).
3794 sayılı kanun ile yatırım fonu; “halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla
belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye
piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla
kurulan mal varlığı” olarak tanımlanmıştır (Canbaş ve Doğukanlı, 2001: 159).
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korunarak yatırım fonlarının menkul kıymet portföyü işletmekten ibaret olan
amacı daha da genişletilerek kurumların yapabileceği araçlar çeşitlendirilmiştir.
3794 sayılı Seryame Piyasası Kanunun da yatırım fonlarında inançlı mülkiyet esasını
benimsemiş, güvene, inanca dayanan işlem yapma ve bir hakkın veya herhangi bir şeyin
yönetilmesi ve kullanımı ilkesi kabul edilmiştir. MKYF (Menkul Kıymet Yatırım Fonu) işleyiş
mekanizmasında; katılımcı, yönetici ve güvenilir kişi şeklinde üçlü bir ilişki söz konusudur.
MKYF’lere katılma belgesi satın alarak ortak olan yatırımcılar inanan tarafı oluştururken,
bankalar, aracı kurumlar, emekli ve yardım sandıkları ile sigorta şirketleri MKYF hukuki
düzenlemesine göre inanılan taraf veya güven veren kuruluşlar olarak addedilir (Alıcı, 1998: 9).
Fonlarda katılma belgesi karşılığı toplanan paralar ise inanç konusunu teşkil eder. MKYF
kurmaya yetkili mali kuruluşlar, portföye ait bütün hakların kullanımına ve yönetimine sahiptir.
Katılımcıların ise fonun faaliyetleri sonucu oluşan borçları nedeniyle oluşan herhangi bir
sorumlulukları bulunmamaktadır (Çelik, 1991: 77).
Yatırım fonlarının tüzel kişilikleri yoktur; fakat mal varlığı Kurucu(Bankalar, aracı kurumlar,
sigorta şirketleri ve kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları)`nun mal
varlığından ayrı tutulmaktadır. Bununla birlikte kurucunun bazı görevleri bulunmaktadır.
Bunlar yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsil etmek,
yönetir veya yönetimi denetlemektir. Fon varlığının korunmasından ve saklanmasından fon
kurucu sorumludur. Kurucu ile katılma belgesi sahipleri arasında Borçlar Kanunu’nun Vekalet
Sözleşmesi hükümleri uygulanır (Korkmaz ve Ceylan, 2006: 136).
1.1.1. Yatırım Fonlarının Genel Özellikleri
•
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının (MKYF) genel özelliklerini aşagıdaki şekilde
sıralamak mümkündür ( Şahin, 2003: 7);
•
MKYF, bir mal varlığıdır. Tasarruf sahiplerinin birikimlerinden oluşan fon, “ riski
dağıtmak suretiyle azaltılması ve inançlı mülkiyet” prensibine gereğince sermaye piyasası
araçlarından menkul kıymet, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan
portföyün yönetilmesi yönünde değerlendirilir.
•
MKYF’lerin tüzel kişilikleri yoktur. SPK’da geçerli kararların bulunmadığı durumlarda
Borçlar Kanunu’nun vekâlet sözleşmesi kararları geçerlidir. Bu bakımdan MKYF’lerin hukuki
yapısı, Borçlar Kanunu içerisindeki adi ortaklıkların işleyiş hükümlerine benzemektedir (Bildik,
2002: 72-73).
•
2499 sayılı Kanunla MKYF kurma, yönetme izni sadece bankalara verilmiştir.
3794 sayılı kanunla ise bankaların haricinde sigorta şirketleri, aracı kuruluşlar, Kanunlarında
fon kurmalarına ilişkin yasaklayıcı hüküm bulunmayan emekli ve yardım sandıkları da MKYF
kurabilme yetkisi kazanmaktadır.
•
MKYF’leri inançlı mülkiyet esaslarına göre menkul kıymet portföyü oluşturur.
İnançlı muamele, inananın teminat teşkil etmek veya idare olunmak üzere mal varlığına dâhil
bir şey veya hakkı, aynı amacı peşinde olan olağan hukuki muamelelerden daha güçlü bir
hukuki durum yaratmak maksadıyla inanılana inançlı olarak kazandırılmasıdır.
MKYF’leri genel olarak; tasarruf sahipleri, fonu yönetecek menkul kıymet portföyü
işletmekte uzman bir kuruluş ve fon varlığını saklayacak olan banka olmak üzere üçlü bir ilişki
vardır.
Yatırım fonları, inançlı mülkiyet esasına dayandırılmaktadır. Yatırım fonuna inançlı olarak
fon yöneticisi kurucu sahiptir. Tasarruf yapan kişiler, satın aldıkları katılma belgeleriyle, fon
yöneten kuruma, fonun sahipliğini devretmektedir. Bu intikal, bir inanç sözleşmesi ile sağlanmış
olmaktadır. Banka veya aracı kurum, fon içtüzüğü gereğince, katılma belgeleri karşılığında
aldığı paraların maliki olmaktadır. Fakat bu paralarla, fon içtüzüğüne göre portföy oluşturmak
ve işletmek zorundadır. Türk Hukuk Sistemi’nde üçlü ilişki ikiye indirgenmiştir. Yöneticilik ve
saklayıcılık işlevleri tek bir kurucuda birleşmiştir.
1.1.2. Yatırım Fonlarının Amacı ve hedefleri
Gelir fazlası olan kişiler, tasarruflarını sermaye pazarında finansal varlıklara yatırma
konusunda yeterli piyasa bilgisine sahip olmayabilir. Ayrıca tasarruflarının büyüklüğü,
çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmaya yetecek büyüklüğe ulaşamamaktadır. Bu nedenler,
kolektif yatırım kurumlarının oluşmasına neden olmuştur (Tuncay, 2000: 4).
MKYF’ler, benzer mali hedefi paylaşan bireyler ve müesseseler yararına yatırım yapmakla
birlikte, bireysel yatırımcıların fonlarını bir havuzda toplayıp onlar namına portföy yönetimi
yapan mali kurumlardır (Korkmaz ve Uygurtürk, 2007: 74).
MKYF’ler küçük tasarrufçu için risk ayarlaması yapmakta, portföy yönetimi ve uzmanlık
hizmeti sunmaktadır. Yatırım fonları, risk, vade ve miktar ayarlamasını ve fon aktarımını en düşük
maliyetle gerçekleştirdiğinden mali piyasanın gelişmesine de önemli katkıyı yapmaktadır.
MKYF’lerin katılım belgelerinin alışverişi bir taraftan iştirakçilere likidite sağlamakta, diğer
yandan da borsalarda işlem hacminin artmasına hizmet etmektedir (Emeklilik Gözetim
Merkezi, 2010, http: //www.egm.org.tr/?sid=70, E.T. 08.05.2012).
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Kolektif yatırım müesseselerinin temel hedefi, finansal varlıklara yatırım yapmak başka
bir ifade ile portföy yönetmektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi iki şekilde olabilir. Bunlardan
ilki portföy oluştururken her tür finansal varlığı satın almadır. Diğeri ise bazı finansal varlık
türlerinde uzmanlaşma yoludur. Portföyün hangi tür menkul kıymetlerden oluştuğu ve hangi
tür menkul kıymetlerin tercih edileceği ve bunlara ilişkin büyüklükler yatırım politikasının
esaslarını teşkil eder.
Fon yönetimi, yatırım yapacağı menkul kıymetlerin seçerken, nakde dönüşümü zorluğu
olmayan ve riski diğerlerine göre daha az olanları tercih eder. Ancak riskle menkul kıymetlerden
elde edilen kazançların karşılaştırılması ve bu konuda uygun noktanın bulunması gerekir.
Yatırım politikası belirlenirken SP Kanunu’ndaki yönetim ilkelerine ilişkin sınırlamalar göz
önünde tutulmalıdır. Kanun ile getirilen kısıtlamalar yatırımcıları çeşitli manipülasyonlardan
korumak, fon yatırımları dolayısıyla haksız kazançları engellemek ve risk dağılımının sağlanması
amacıyla getirilmiştir (Karacabey; 1998: 40).
1.1.3. Yatırım Fonlarının Avantaj ve Dezavantajları
Ülke kalkınmamızda en çok finansmana ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bu ihtiyacı karşılamada
yatırım fonları önemli bir katkı sağlamaktadır. Yatırım fonlarının sağladığı yararlar bu kurumlara
iştirak eden tasarruf sahipleri ve ülke ekonomisi açısından incelenebilir (Kılıç, 2002: 23).
Yatırım fonları, sermaye piyasasını takip eden profesyonel yatırım uzmanları tarafından
yönetilir. Fonların yatırım uzmanları, şirketlere dair piyasaya gelen her türlü haberi anında
değerlendirip, objektif olarak karar verirler. Küçük tasarruf sahibi uzman kadronun
gerçekleştirdiği yatırımlar sonucunda, tek başına elde edemeyeceği karı elde edebilir
(Karaoğlu, 1995;9).
Yatırım fonları, portföy çeşitlendirmesi yoluyla riski azaltan kurumlardır. Birikimi az
olan tasarruf sahibi, borsada ancak bir veya birkaç hisse senedini satın alabilir. Seçimi yanlış
olduğunda zararı da büyük olacaktır (Sarıtaş, 2001: 5).
Yatırım fonları, ekonomik kalkınma ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde gerçekleşebilmesi
için gerekli olan tasarruf hacminin artırılması ve bu tasarrufların etkin yatırım alanlarında
kullanılması konularında önemli işleve sahip finansal kurumlardır. Yatırım fonları, ellerinde
bulundurdukları miktarları fazla olan fonlar ve bu fonları idare eden uzman ekipler ile sermaye
piyasasındaki kaynakların etkin dağılımını ve pazarın temel hedeflerinden biri olan sınai
mülkiyetin geniş halk tabakalarına yayılmasında büyük rol oynarlar (Kılıç, 2002: 26).
Yatırım fonlarının ülke ekonomisine sağladığı avantajları iki grupta toplamak
mümkündür. İlki küçük tasarrufları dağınık durumdan kurtararak tüketime gitmesini önler
ve sermaye oluşumunu hızlandırır; diğeri ise fonları verimli sınai ve ticari alanlara kanalize
eder. Bu kurumların ekonomiye en önemli katkısı sermaye piyasasına devamlı uzun süreli fon
sağlamasıdır. Uzun vadeli fon arz edenleri, fon kullanıcıları ile karşılaştırmaktadır ve ekonomiye
kaynak yaratmaktadır (Terim, 2002: 31).
Yatırım fonlarının uzmanlar tarafından yönetilmesi, piyasanın devamlı takip edilmesi,
işletmelerin ve ekonominin araştırılması, menkul kıymetlerin incelenmesi ve seçilmesi borsa
işlemlerini canlandırmaktadır. Yatırım fonları yatırımcıları aydınlatmak için geniş bir kamuyu
aydınlatma görevini de üstlenirler. Bunun gibi iştirak ettikleri teşekkülleri de bu tip harekete
zorlarlar. Bu durum yatırım fonlarının sermaye piyasası ve menkul kıymetler konusundaki
eğitici yönünü belirler (Mandacı ve Soydan, 2002: 61).
Buraya kadar yatırım fonlarının yararlarından bahsedildi, yatırım fonlarının dezavantajlı
yönlerini ise şu şekilde ifade etmek mümkündür.
Yatırım fonlarının iki şekilde maliyeti bulunmaktadır yatırımcılar açısından. Bunlardan
ilki zorunlu olmayan aynı zamanda fonların bunu uygulayıp uygulamamakta serbest
oldukları alım satım sebebiyle yatırımcılardan kesilen komisyonlardır. Eğer komisyon kesintisi
uygulaması yapmak isterlerse fon içtüzüğü ve izahnamesinde alım satım komisyonlarının nasıl
hesaplandığına yer verilmesi gerekmektedir (Korkmaz ve Ceylan, 2006: 131-132).
Yatırımcılar açısından katlanması gereken ikinci unsur ise fonun işletilmesi sırasında fon
varlığından yapılan harcamalardır. Bu harcamalar fon varlıklarından karşılandığı için birim pay
fiyatını ve fonun getirişini azaltmakta ve bu etkinin yatırımcılar tarafından anlaşılması daha güç
olmaktadır. Bu harcamalar fonun büyüklüğü ile orantılı olup, portföy büyüklüğü daha büyük
olan fonun harcamaları da tutar olarak daha fazla olmaktadır. Bu nedenle bu harcamaların
büyüklüğünü doğru ölçebilmek için toplam harcama tutarının fonun portföy büyüklüğüne
bölünmesi ile hesaplanan gider oranlarının kullanılması gerekmektedir. Fonun gider oram
ne kadar yüksekse, getiri üzerindeki olumsuz etkisi de o kadar fazla olmaktadır. Bu nedenle
farklı fonlar karşılaştırılırken gider oranları da dikkate alınması gereken önemli bir faktördür
(Mandacı ve Soydan, 2002: 62).
1.2. Yatırım Fonlarının Performans Değerlemesi
Performans değerlemesi her konuda alınan kararların uygulamaya konulduktan sonra
varılan sonuçların değerlendirilmesi ve önceki süreçte meydana gelen değişikliklerin bir
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sonraki sürece taşınması mekanizması ile yatırım kararının gözden geçirilmesidir (Karacabey,
1998: 89). Bu süreç performans değerlemesi olarak adlandırılmaktadır. Yatırım sürecinin
başarısı (veya sonuçlarının değerlendirilmesi) yapılan yatırımdan beklenen amaçların (özellikle
beklenen getirinin) elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi ile belirlenecektir.
Yatırım fonlarına ilişkin performans değerlemesinde uygulanan iki ayrı bakış açısı vardır.
Yaklaşımlardan ilki, yatırım fonlarının riske göre düzeltilmiş getirilerinin benzer amaçlara sahip
olan diğer fonların ayrı yöntemle hesaplanmış getirileri ile ya da o fonları en iyi şekilde temsil
eden bir gösterge portföyünün getirişi ile karşılaştırılmasıdır. Bunun için, bir taraftan, yatırım
fonları performans sonuçlarına göre kendi aralarında bir sıralamaya tabi tutulurken, diğer
taraftan her bir fonun gösterge portföyüne göre performans durumları tespit edilmektedir.
Yaklaşımlardan ikinci ise, yatırım fonları portföyünde yer alan varlıkların doğru zamanda alınıp,
doğru zamanda satıldığının tespit edilmesidir. Piyasa zamanlaması olarak adlandırılan bu
yaklaşım, fon yöneticisinin piyasanın yönünü tahmin etme yeteneğini göstermektedir (Kılıç,
2002: 39).
Portföy performansının ölçülmesi en basit biçimi ile iki boyuta sahiptir. Bunlar; getirilerin
ölçülmesi ve riskin ölçülmesi olarak ifade edilmektedir.
“Kuşkusuz yatırımcı açısından temel değerlendirme unsuru portföyün getirişi olacaktır.
Ancak özellikle performansın diğer portföylerle veya bir gösterge portföyle karşılaştırılmasında
anlamlı sonuçlar elde edebilmek için karşılaştırılan portföylerin risk seviyelerinin aynı ya da
benzer olması gerekmektedir. Dolayısıyla yapılması gereken, portföy getirişinin hesaplanması
ve daha sonra aynı risk grubuna giren diğer portföylerin getirilen ile karşılaştırılmasıdır. Bu en
basit şekliyle iki aşamada gerçekleşecektir. Önce her bir portföyün getirişi ve daha sonra riskleri
hesaplanır, portföyler risk seviyelerine göre belirli gruplara ayrılır ve her bir grubun kendi içinde
karşılaştırmalar yapılır.” (Karacabey, 1998: 92).
Yatırım fonu performansının değerlendirilmesi yıllardan beri gerek akademik çevreler
gerek uygulamacılar açısından büyük önem taşımış ve bu konu ilgi görmüştür. Uygulamacılar
yatırım fonu performansının değerlendirilmesi sonucu elde edilen verilere göre daha etkin
kaynak tahsisi amaçlarken, akademisyenler yatırım fonu performansının değerlendirilmesine
daha çok “Etkin Pazar Teorisi -EPT’nin geçerliliğinin araştırılması açısından önem vermişlerdir
(Karacabey, 1998: 103).
1.3 Yatırım Fonlarının Performansını Ölçen Çalışmalar Özeti
Yatırım fonlarının performanslarının karşılaştırılması literatürde yaygınca ele alınan
konulardan biridir. Karşılaştırma yöntemleri birbirinden farklı olmakla beraber ortaya çıkan
sonuçlar aynı doğrultuda gerçekleşmiştir. Aynı dönemde aynı modelle farklı ülkelerde yapılan
analizlerde bu durum net olarak ortaya konulmaktadır. Aşağıda yıllar boyunca yatırım
fonlarının finansal performansları üzerine yapılan analizler ve ülkeler arası karşılaştırmalara yer
verilmiştir.
Türkiye’de yatırım fonlarının finansal performanslarının ölçülmesi üzerine son yıllarda
giderek ivmelenen sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar büyük
ölçüde birbiri ile paralellik göstermektedir (Güven, 2006:6-7).
2006 yılında Güven tarafından yapılan çalışmada 6 bankanın A tipi yatırım fonlarının
performansı Jenson ve Treynor modelleri üzerinden incelenmiştir. 6 bankanın 2006 yılı verileri
kullanılarak yapılan çalışmada 21 yatırım aracının getirileri karşılaştırılmış ve sonuç olarak A tipi
yatırım fonlarının getirisi %19,75 olarak hesaplanarak 21 yatırım aracı içerisinde 6. sırada yer
almıştır. En yüksek getiri ise; %32 ile gecelik faiz hesaplanmıştır. İncelenen bankalar ise; Garanti
Bankası, Akbank, İş Bankası, Koçbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası’dır.
Alptekin (2009) tarafından yapılan çalışmada ise, Sharpe, Sortino, Treynor Indeksi ve
Jenson oranları kullanılarak TOPSIS modeli üzerinden A Tipi yatırım fonları ile emeklilik
fonlarının finansal performansları ölçülmeye çalışılmıştır. Emeklilik ve yatırım fonlarının finansal
performansları risk-getiri ölçeğinde değerlendirilmiş ve analize 11 A tipi yatırım fonu ile 11
emeklilik fonu dâhil edilmiştir. Çalışma 2007 Ocak-2008 Aralık ayını kapsayan dönemden ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımlamış olduğu aylık verilerden oluşmuştur. Yapılan birim
kök testi de dâhil olmak üzere bütün analizler sonucunda emeklilik fonlarının yukarıda sayılan
oranlara göre finansal performansları, A tipi yatırım fonlarına oranla oldukça iyi durumdadır.
Anadolu Hayat Emeklilik finansal performansa göre en iyi şirket olurken, Yapı Kredi Bankası A
tipi yatırım fonu en kötü finansal performansa sahip menkul kıymet olarak hesaplanmıştır. Yapı
Kredi bankasının Sharpe, Sortino, Treynor ve Jenson oranları sırasıyla; -0,2475, -0,2327, -0,0274
ve 0,0037 olarak hesaplanmıştır.
Yabancı literatür incelendiğinde ise Türkiye’deki yatırım fonlarının mevcut durumu ile
dünya ülkelerinin sahip olduğu yatırım fonlarının mevcut durumunu karşılaştırmalı olarak
inceleme fırsatı bulunacaktır.
Bauer, Otten ve Rad (2006) tarafından yapılan çalışmada, Ocak 1990-Eylül 2003 yılları arası
Yeni Zelanda borsasında işlem gören 143 şirketin yatırım fonlarının finansal performansları
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karşılaştırılmıştır. Finansal performansı karşılaştırma yöntemi olarak CAPM kullanılmıştır.
Ayrıca finansal ekonometri alanında ise Dickey-Fuller Testi analize dâhil edilmiştir. İncelenen
143 şirketin 30’u yerel 63’ü uluslararası ve son olarak 50 tanesi ise yerel-yabancı ortaklığıyla
kurulun şirketlerden oluşmaktadır. CAPM kullanılarak yapılan finansal performans incelemesi
sonucuna göre, yerel yatırım fonlarının finansal performansları, uluslararası şirketlerin yatırım
fonlarının finansal performanslarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha iyi çıkmıştır.
Benzer şekilde yerel-yabancı ortaklığıyla kurulan yatırım fonlarının finansal performansları da
uluslararası olanlara oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha iyi durumdadır. Yazarlar
bu durumun nedeni olarak, Yeni Zelanda borsasının dünyanın en küçük borsalarından birisi
olduğunu belirtmişlerdir.
Cromwell, Taylor ve Yoder (2000) tarafından yapılan çalışmada ise, dünya genelinden 168
yatırım fonu seçilerek bir örneklem oluşturulmuştur. 1978-1989 yılları arasında sürekli olarak
faaliyette bulunan şirketlerin finansal performanslarının ölçülmesi amacıyla bilgisayar destekli
5000 portföy oluşturulmuştur. Bu portföyün temel amacı maksimum sermaye kazancı ve uzun
dönemli büyüme olarak seçilmiş, getiri ise ikinci plana konulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına
göre, ilgili dönemde ortalama getiri %17,8 olarak hesaplanmıştır. Yatırımcı eğer böyle bir
portföy oluşturursa sistematik olmayan riskini %75 oranında düşürerek yerel yatırım fonu
yatırımına oranla daha yüksek getiri elde edileceğini göstermiştir.
Yatırım fonlarının finansal performanslarının ülkeler arasında nasıl olduğunu gösteren
en kapsamlı karşılaştırma 2012 yılında yapılmıştır. Ferreira, Keswani, Miguel ve Ramos
tarafından yapılan çalışmada 28 ülkeden toplam 12007 şirket incelenip, şirketlerin finansal
performanslarına göre ülkelerin getiri karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışmada incelenen
şirketlerin finansal büyüklüklüleri toplamda yaklaşık olarak 6,7 trilyon dolar düzeyindedir.
Veri seti dönemi olarak 2001-2007 yıllarını kapsayan 7 yıllık bir süreç kullanılmıştır. Şirketlerin
getirilerinin ortalamaları alınarak, ülke için 7 yıllık yatırım fonu getirisi hesaplanmıştır.
Çalışmaya dahil edilen şirket sayısına göre; en fazla katılım Amerika’dan olmuştur. Bu ülkeden
toplam 2629 şirket analize dahil edilmiştir. Amerika’dan sonra en fazla katılımın olduğu ülkeler
ise şu şekilde sıralanmıştır; Avustralya’dan 1477 şirket, Kanada’dan 1472 şirket, Fransa’dan
1099 şirket ve Bileşik Krallıklardan 1009 şirket. Amerika’dan analize dâhil edilen yatırım fonu
sayısı her ne kadar örneklemin yaklaşık olarak %20’sine denk gelse de finansal büyüklük olarak
örneklemin %67’sini oluşturmaktadır. (4,5 trilyon dolar). Amerika’yı sırasıyla; Bileşik Krallıklar
(%8) ve Kanada (%6) takip etmektedir. Buna karşılık yatırım fonu şirketi sayısına göre en az
katılım Endonezya’dan olmuştur (18 şirket). Finansal büyüklük bakımından en az büyüklükteki
ülke ise; Tayland olmuştur (%0,002).
Treynor ve Jenson modelleri kullanılarak yapılan karşılaştırmalı analizin sonuçları oldukça
çarpıcıdır. Yapılan çalışmaya göre, gelişmiş ülkelerdeki yatırım fonu yatırımcıları, az gelişmiş
ülkelerdeki yatırım fonu yatırımcılarına oranla daha az kazanmaktadırlar. Sonuçlar ise bu
durumu destekler niteliktedir. Elde edilen sonuçlara göre, incelenen 7 yıllık dönemde ortalama
getirilere göre, 28 ülke içinden en yüksek getiriyi elde eden ülkeler sırasıyla şu şekildedir;
Endonezya (%17,46), Polonya (%15,98) ve Tayvan (%6,37)’dır.
Buna karşın yatırım fonu yatırımcılarına en fazla kaybettiren ülkeler ise şu şekilde
sıralanmıştır; Güney Kore (-%12,48), Japonya (-%3,74), Tayland (-%2,71), İtalya (-%2,66) ve
Almanya (-%2,38)’dır. 28 ülkeden 12007 şirketin bu 7 yıllık dönemde elde ettiği ortalama getiri
ise -%0,17 olarak hesaplanmıştır. Enflasyon gibi faktörlerden önceki ham getirilere göre yapılan
değerlemede ise incelenen 28 ülkenin tamamında pozitif getiriler elde edilmiştir. Bu durumda
ise bütün ülkelerin ortalaması %2,07 olarak hesaplanmıştır.
Çalışmada incelenen ülkeler ise şu şekilde sıralanmıştır; Avustralya, Avusturya, Belçika,
Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İrlanda,
İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Güney Kore, İspanya,
İsviçre, İsveç, Tayvan, Tayland, Bileşik Krallıklar ve Amerika’dır. Yazarlara göre, az gelişmiş
ülkelerin gelişmiş ülkelere oranla yatırım fonlarında daha fazla getiri elde etmelerinin temel
sebebi, gelişmiş ülkelerdeki karmaşık sistemdir. Gelişmiş ülkelerde işlem yapma maliyetleri çok
düşük olduğu için birçok yatırımcı ve fon sağlayıcı piyasaya girmekte ve sistem çok karmaşık
hale girmektedir. Fakat az gelişmiş ülkelerde bu durumun tersi yaşanmaktadır ve az sayıdaki
yatırımcı daha fazla getiri elde etmektedir.
Benzer kapsamlı ve karşılaştırmalı bir diğer çalışma ise 2004 yılında Klapper, Sulla
ve Vittas tarafından yapılmıştır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeyi kapsayan
çalışmada 1992-1998 yılları arasında ülkelerdeki yatırım fonlarının finansal performansları
karşılaştırılmıştır. Ülkelerin sermaye piyasası kurulları ve ikincil veri kaynaklarından elde edilen
veriler değerlendirilmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki makro-ekonomik değişkenler ile istikrar,
yatırım fonlarının karlılığı ve likiditesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya göre, gelişmiş
ülkelerdeki yatırım fonları, az gelişmiş gelişmekte olan ülkelere göre pozitif anlamlı şekilde
daha iyi bir durumda çıkmıştır.
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Yatırım fonlarının toplam finansal büyüklüğünün, ülkelerin gayrisafi milli hasılaya
oranlamasını inceleyen çalışmaları birçok önemli sonucu ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz yatırım
fonlarının, GSMH tutarına oranı hesaplandığında; 1992 yılında hesaplanamayacak kadar az iken,
1993 yılında %0,56 olarak hesaplanmıştır. Bu oran 1998 yılında %0,50 olarak gerçekleşmiştir.
İncelenen 7 yıllık süreçte ise genel ortalama %0,50 olmuştur. Buna karşın Amerika’da bu oran
1992 yılında %26,31 ve 1998 yılında %41,95 olarak hesaplanmıştır. Yatırım fonlarının finansal
büyüklük olarak yıllık büyümesi Türkiye için 1992-1998 yılları arasında ortalama olarak %1,1
büyür iken, Amerika’da %22,4 olarak hesaplanmıştır. Ancak incelemeye konu olan 7 yıllık
periyotta en hızlı büyüme gösteren ülke %149,6 yıllık ortalama ile İsrail olmuştur.
Ülkelerdeki yatırım fonları şirket sayıları ve finansal büyüklükleri ise yapılan çalışmada şu
şekilde açıklanmıştır; 1998 yılında Türkiye’deki yatırım fonlarının toplam finansal büyüklüğü 1,1
milyar dolar iken bu rakam Amerika’da 5,525 trilyon dolar olarak hesaplanmıştır. Amerika’yı ise
sırasıyla Fransa (589 milyar dolar) ve Lüksemburg (509 milyar dolar) takip etmektedir.
1992-1998 yılları arasında incelenen 40 ülkedeki yatırım fonu şirket sayılarına bakıldığında
ise yine Amerika’nın lider konumda olduğu görülmektedir. 1998 yılı sonu itibariyle Amerika’da
7314 yatırım fonu var iken Türkiye’de bu sayı 197 adet olarak tespit edilmiştir. Amerika’yı
ise sırasıyla Fransa (5581 şirket), Japonya (4534 şirket) ve Lüksemburg (4524 şirket) takip
etmektedir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde yatırım fonlarının getirilerinin az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelere oranla daha fazla olmasının nedeni, gelişmiş ülkelerdeki piyasa oynaklığının az
olmasıdır. Ayrıca düşük faiz oranı ve düşük politik risk, yatırım fonlarının performanslarının
daha iyi olmasında önemli derecede etkili olduğu kabul edilmektedir.
2004 yılında Klapper, Sulla ve Vitoes tarafından yapılan çalışmaya göre tam tersi
diyebileceğimiz bir çalışma ise 2011 yılında Huij ve Post tarafından yapılmıştır. Ocak 1962-Aralık
2006 yılları arası dönemi kapsayan veri seti kullanılarak yapılan analizde Sharpe oranı finansal
performans göstergesi olarak kullanılmıştır. Çalışmada aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22
gelişmekte olan ülke ile Amerika’nın yatırım fonlarının finansal performansları karşılaştırılmıştır.
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonları, Amerika’ya
oranla daha iyi performans göstermektedirler. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerin yatırım
fonları piyasaları daha az etkin olup, potansiyel yatırımcılar için oldukça iyimser fırsatlar
sunmaktadır. Türkiye özellikle bu ülkelerin başında gelmektedir.
Detzler ve Wiggins (1997) tarafından yapılan çalışmada ise, 12 ülkenin yatırım fonlarının
finansal performansları; CAPM, Jensen modeli ve karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur.
Çalışmanın veri seti aylık yatırım fonu getirilerinden oluşmuş olup, Ocak 1985-Mart 1994
dönemi arasındaki verileri kapsamaktadır. Çalışmaya konu olan yatırım fonlarının incelendiği
ülkeler; Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Hollanda,
İsviçre, Bileşik Krallıklar ve Amerika’dır. Bu ülkelerden seçilen 22 yatırım fonuna göre yapılan
finansal performans incelemesi sonucunda, ilgili dönemde en iyi getiriyi %2,11 ile Hong Kong
olmuştur. En düşük getiri ise %0,33 ile Kanada’da gözlemlenmiştir. Yazarlar bu durumun nedeni
olarak, Hong Kong’da işlem yapma maliyetinin diğer ülkelere göre daha düşük olmasından
dolayı, yatırımcıların özellikle bu ülkeye yatırım yapmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
Ferreira, Miguel ve Ramos tarafından 2007 yılında yapılan bir diğer çalışmada ise, dünya
genelinde 19 ülkeden 10568 yatırım fonu Carhart dört faktör modeline göre değerlendirilmiştir.
Veri seti olarak 1999-2005 yılları arasına ait finansal veriler kullanılmıştır. Çalışmaya dâhil edilen
ülkelerin listesi ise şunlardır; Avusturalya, Belçika, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan,
İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Portekiz, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan,
Tayland, Bileşik Krallıklar ve Amerika’dır. İncelenen 10568 yatırım fonunun toplam varlık değeri
3,9 trilyon dolar olarak hesaplanmıştır. Bu değerin 2,8 trilyon doları, Amerika’dan analize
dâhil edilen 3220 şirkete aittir. Amerika’dan sonra analize dâhil edilen en fazla yatırım fonu
Fransa’dan alınmıştır (1420 yatırım fonu).
Getirilere bakıldığında ise, 1999-2005 döneminde ortalama olarak en fazla kazandıran
yatırım fonları ülke olarak %1,40 ile Hindistan olmuştur. Hindistan’daki 119 yatırım fonu
incelenen dönemde en iyi getiri sağlayan yatırım fonları olmuştur. Aynı dönemde Fransa’da
analiz edilen 1285 yatırım fonunun ortalama getirisi -%2,69 olarak hesaplanmıştır. Bu oran
yatırım fonu yatırımcısına en fazla kaybettiren ülke olmasına neden olmuştur. 10568 yatırım
fonunun ilgili dönemde ortalama getirisi ise -%0,003 olarak hesaplanmıştır. Yazarlar çalışmanın
sonucunda, yatırım fonları pazarları yeni olan ülkelerin, eskilerine göre daha fazla oranda
getiri elde ettiklerini iddia ettiklerini ifade etmektedirler. Dolayısıyla, yatırım fonlarının yaşı ile
finansal performansları arasında negatif anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Breloer, Scholz ve Wilkens tarafından 2014 yapılan çalışmada da dünya genelinden 45
ülkenin yatırım fonları getirileri karşılaştırılmıştır. Ülkelerin 23 tanesi gelişmiş, geriye kalan
22 ülke ise gelişmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendirilmiştir. Türkiye çalışmada
gelişmekte olan ülkeler statüsünde ele alınmıştır. Veri seti dönemi olarak Ocak 1996-Aralık 2009
alınmıştır. Gelişmiş ülkelerden ortalama 388 yatırım fonu analize dâhil edilirken, gelişmekte
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olan ülkelerden ortalama 136 yatırım fonu analiz edilmiştir. İncelenen 45 ülke içinden 19962009 yılları arasında en iyi performansı gösteren ülke Rusya olurken (%2,71), Türkiye en
iyi performans gösteren ikinci ülke (%2,34) olmuştur. Gelişmiş ülkelerin yatırım fonlarının
ortalama getirisi %0,8 olurken, gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonlarının ortalama getirisi
%1,24 olmuştur. Buna göre yatırım fonu yatırımcıları dünya genelinde, gelişmekte olan ülkelere
yatırım yaptıkları görülmüştür.
Dünya yatırım fonları sektörünün büyüklüğü her geçen gün artmaktadır. Bu artış hem
yatırım fonlarının değeri bakımından hem de sayı bakımından gerçekleşmektedir (Breloer,
et.al.,2014:59-60). Çalışmanın bundan sonraki bölümünde dünyadaki yatırım fonlarının sayısı
ve toplam değeri verildikten sonra Türkiye’nin mevcut durumu ele alınıp, finansal performans
karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.
2011 sonu itibarı ile dünyadaki yatırım fonlarının toplam değeri 23.8 trilyon Amerikan
Doları’dır. Yukarıdaki çalışmalarda da ortaya konduğu üzere, yatırım fonlarının en büyük
oyuncusu Amerika’dır. Amerika, dünya toplam yatırım fonları pazarının mali büyüklük olarak
%49’unu temsil etmektedir. Amerika’dan sonra en büyük pay, Avrupa kıtasına aittir. Bu kıtanın
toplam mali büyüklüğün %30’unu oluşturduğu yine çalışmalarda ortaya çıkan bir diğer
durumdur.
SPK’nın 2011 yılsonu faaliyet raporunda belirttiği üzere, Türkiye sahip olduğu yatırım
fonları ile yatırım fonlarının toplam değer büyüklüğü bakımından dünyada yalnızca %0,06
paya sahiptir. Bu rakam ise, Türkiye’nin dünyada dolaşan 23,8 trilyon dolar finansal büyüklüğe
sahip yatırım fonlarının sadece 13 milyar dolarlık paya sahip olduğunu göstermektedir.
Bu rakam, Türkiye’nin pazardan oldukça az bir pay aldığının en önemli göstergesidir. Ayrıca
Türkiye’de yatırım fonlarının yapısı %77 oranında para piyasası araçlarından yani kısa vadeli
araçlardan oluşurken yalnızca %3’ü hisse senetlerinden oluşmaktadır. Gelişmiş ülkelere
bakıldığında ise; Japonya (%80), İsveç (%63), İngiltere (%60), Rusya (%59), Norveç (%50),
Hollanda (%46), Almanya (%46) ve Amerika (%45)’nın daha yüksek oranda hisse senedinden
oluştuğu görülmüştür (SPK, 2011;33-37)
Türkiye’nin sahip olduğu yatırım fonlarının değeri gibi sahip olduğu yatırım fonlarının
sayısı da oldukça azdır. Dünyanın genelinde 72,657 yatırım fonu düşünüldüğünde, Türkiye’nin
sahip olduğu 335 yatırım fonu bu durumun en önemi göstergesidir.
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SONUÇ

Ülke ekonomilerinde yaşanan bir takım belirsizlikler, faiz oranlarındaki ani değişiklikler
yatırımcıların düşük riskli alternatif yatırım araçlarına yönelmesine neden olmuştur. Bu açıda
yatırım fonları yatırımcısına çok sayıda alternatif sunmaktadır. Bu yapısı nedeniyle yatırım
fonları aynı zamanda finansal kuruluşlar tarafından yatırımcılara sunulan finansal ürün veya
hizmet olarak algılanmaktadır. Bu özellik dolayısıyla yatırım fonlarının performans ölçümü çok
önemli hale gelmektedir.
Sermaye piyasalarında yapılan çok sayıda bilimsel araştırmalarla, en çok küçük yatırımcıların
kaybettikleri tespit edilmektedir. Bunun nedenleri arasında küçük yatırımcıların ihtiyaç
duyacağı bilgiye sahip olamaması, yanlış zamanlama, finansal tabloları analiz edememesi,
yeterli zaman ayıramama ve belki de en önemlisi portföy çeşitlendirmesi yapabilecek yeterli
fona sahip olmamaları sayılabilir. Yatırım fonları yapıları gereği portföy çeşitlendirmesi
yapmaya uygun finansal varlıklar olduklarından, küçük yatırımcıların korunmasına imkan
sağlamaktadırlar. Özellikle de bireysel emeklilik sistemlerinin uygulanmaya başlaması ile
birlikte sisteme katılanların değişik tercihlerini karşılayarak, seçenekler sunması da yatırım
fonlarının gelişmesinin nedenleri arasında sayılmaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler arasında gösterilen Türkiye`de yatırım fonları finansal piyasalarda
önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte Türkiye’de yatırım fonu piyasasını geçmişine bakacak
olursak son yirmi yıldır bir geçmişi olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda yatırım
fonları, hem sayı hem de toplam büyüklük olarak dünya ortalamalarının altında kalmıştır.
Bunun en önemli nedeninin ülkemizdeki yatırım fonu piyasasını gelişmiş ülkelere göre çok yeni
olması olmasını söyleyebiliriz.
Ekonomimizde yatırım fonlarına ilgi gün geçtikçe daha da çok artmaktadır. Fonların
çeşitlenmesi, fon portföy yapısının büyümesi ve karar verme esnasında karşılaşılan
zorluklar, yatırımcıyı fonların performanslarını değerlendirmeye yöneltmiştir. Yatırım fonları
performansları değerlendirilerek yatırımın ne kadar başarılı olduğunu görülmektedir.
Performans ölçümünde sadece getiriler değil üstlenilen riskler de dikkate alınmalıdır ve risk
düzeyine göre düzeltilmiş getirilerle değerlendirme yapılmalıdır.
Dünya genelinde sermaye piyasaları gelişmiş olan ülkelerde yatırım fonlarının özellikle
1960’lı yıllardan bu yana sayıları artmış, çeşitlenmiş, uluslararası boyuta kavuşmuştur. Yatırım
fonlarının piyasa değerleri ve katılımcıların sayılarında önemli artışlar gözlenmiştir. Türkiye’de
ise özellikle 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu’nun çıkartılması ve gerekli mevzuatların
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tamamlanması yatırım fonlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca, 1986 yılında
İMKB’nin işleme başlaması, 1989 yılında Türk parasını koruma kanunundaki değişiklikler, yabancı
finansal kuruluşların işlem yapmaları için gerekli liberal ekonomik girişimler, bireysel emeklilik
sistemi ve borsa yatırım fonları, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi organizasyonların
oluşturulması, internet ve ileri seviyedeki teknolojik altyapı ve iletişim olanakları gibi gelişmeler
Türkiye’deki yatırım fonları sayısının artmasına, çeşitlenmesine ve piyasa değerlerinin zaman
içerisinde artmasını sağlamıştır. Türkiye’deki yatırım fonu sayılarına genel olarak bakıldığında
2010 yılı itibariyle 115 adet A tipi yatırım fonu, 222 adet B tipi yatırım fonu, 130 adet Emeklilik
yatırım fonu ve 10 adet Borsa yatırım fonu olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin dünyada dolaşan yaklaşık 23,8 trilyon dolar finansal büyüklüğe sahip yatırım
fonlarının sadece 13 milyar dolarlık paya sahip olduğunu göstermektedir. Bu rakam, Türkiye’nin
pazardan oldukça az bir pay aldığının en önemli göstergesidir. Ayrıca Türkiye’de yatırım
fonlarının yapısı %77 oranında para piyasası araçlarından yani kısa vadeli araçlardan oluşurken
yalnızca %3’ü hisse senetlerinden oluşmaktadır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında ise; Japonya
(%80), İsveç (%63), İngiltere (%60), Rusya (%59), Norveç (%50), Hollanda (%46), Almanya (%46)
ve Amerika (%45)’nın daha yüksek oranda hisse senedinden oluştuğu görülmüştür. Ancak
Türkiye yatırım fonlarının karlılığı konusunda iyi bir gelir getirmektedir. 1995-2012 yılları arası
dönemde incelenen ülkeler arasında en iyi getiriyi, yatırımcılarına sağlayan ilkeler şu şekilde
sıralanabilir; Endonezya (%17,46) birinci sırada yer alırken Türkiye (%16,3) ikinci sırada yer
almaktadır. Dolayısıyla incelenen 18 yıllık periyotta, yatırım fonları getirileri bakımından en iyi
performansı gösteren ülkeler arasında Türkiye’de bulunmaktadır. Tüm bu göstergeler türkiyede
yatırım fonlarının performans ölçümünü önemli hale getirmektedir.
Çalışmamızda Türkiye`de ve Dünya`da çeşitli yatırım fonları performanslarını ölçmek için
kullanılan geleneksel ve risk odaklı performans ölçüm yöntemler ve sonuçlarına değinilmiştir.
Sistematik riski esas alan yöntemler arasında yer alan Treynor ve Jenson modelleri kullanılarak
yapılan karşılaştırmalı analizlerde emeklilik fonlarının finansal performanslarının A tipi yatırım
fonlarının performanslarına göre daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz.
Benzer kapsamlı ve karşılaştırmalı bir diğer çalışma olan Klapper, Sulla ve Vittas (Türkiye’nin
de aralarında bulunduğu 40 ülkeyi kapsayan çalışmadır) gelişmiş ülkelerdeki makro-ekonomik
değişkenler ile istikrar, yatırım fonlarının karlılığı ve likiditesi üzerine etkileri araştırılmıştır.
Çalışmaya göre, gelişmiş ülkelerdeki yatırım fonları, az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere göre
pozitif anlamlı şekilde daha iyi bir durumda çıkmıştır.
Sonuç olarak; Türkiye`de yapılan yatırım fonlarının performanslarının ölçülmesi ile ilgili
akademik çalışmaların çoğunda farklı yöntemler kullanılmasına karşın genellikle benzer
sonuçların elde edildiği görürüz. Ayrıca yapılan araştırmaların sonuçlarına bakacak olursak;
yatırım fonu yatırımcılarının dünya genelinde, gelişmekte olan ülkelere yatırım yaptıkları
görülmüştür. Benzer şekilde yerel-yabancı ortaklığıyla kurulan yatırım fonlarının finansal
performansları da uluslararası olanlara oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha iyi
durumdadır; ayrıca, az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere oranla yatırım fonlarında daha fazla
getiri elde etmelerinin temel sebebinin, gelişmiş ülkelerdeki karmaşık sistemin olduğunu
görülmektedir.
Bununla birlikte yatırım fonları değerlendirme sonuçlarına göre ortalama olarak düşük
verim sağlayan fonların düşük riskli olduklarını ve daha yüksek verim sağlayan fonların daha
yüksek risk taşıdıklarını söyleyebiliriz. Bu sonuçtan verim ile risk arasında doğru orantılı bir ilişki
olduğunu da görülmektedir.
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PARA-İNTERNET-HOLLYWOOD VE KAOTİK DÖNÜŞÜM
Ramazan Kurtoğlu1

ÖZET

İnternetin giderek yaygınlaşması ile para operasyonları küresel savaş “mühimmat”ına
dönüşmüştür. Bu süreçte 1978 Washington Mutabakatı ile yeryüzüne dayatılan neoliberalizmderegülasyon politikalarıyla postmodern sanal bir dünya oluşturulmuştur. İnsanlık tarihinde
en hızlı ve akıl almaz dönüşüm bu dönemde gerçekleşmiştir. Dönüşümün en önemli unsuru
Hollywood Film Endüstrisidir. Para ve iletişim sürekli “çevrimiçi”nde tutularak kaotik bir
dönüşüm sağlanmış olup insanlık için son derece tehlikeli bir boyuta gelmiştir
Anahtar Kelimeler: Para, internet, neoliberalizm, deregülasyon, postmodernizm,
Hollywood, Dönüşüm, Kaos.

1.GİRİŞ

2015 yılı başında dünya nüfusu 7.2 milyar olarak bilinmektedir. Ancak yeryüzündeki
mobil bağlantı üyeliklerinin toplamı ise 7.9 milyara ulaşarak dünyadaki insan sayısını geçmiştir.
“We Are Social Ajansı”nın yayınlamış olduğu “2015 İnternet, Mobil ve Sosyal Medya Trendleri”
raporuna göre, küresel web trafiğinde mobilin payı %39’a çıkmıştır. İnternet sitelerinin üçte biri
mobil telefonlarda da hizmet vermektedir.
Yine rapora göre, Ocak 2015’te dünya nüfusunun %42’sinin artık internete erişimi mevcut
görünmektedir. Mobil cihaz kullanımı %51 oranında artarak yeryüzünde 3.7 milyar insanın
mobil cihazının olduğu bilinmektedir. İnternet abone sayısı her sene %28’den daha fazla artış
göstermektedir. İnternet sahip olduğu eşsiz güçle kişisel hürriyet ve siyasi hürriyetlerde dijital
çağ öncülüğünü serbest mi bırakacak? Yoksa geçmişteki en büyük zorbaların bile hayallerinin
ötesinde bir her an her yerde takip ve kayıt etme ve kontrol sistemine mi sebep olacak? Çünkü
bütün tarihsel benzerliklere rağmen 2013 yılında ABD’nin Milli Güvenlik Dairesi(NSA) gözetim
skandalının da temel boyutu internettir. Artık günlük hayatta ekonomik boyuttan tutunda
her neviden kişisel mahremiyetin “sır” rı internet tehdidi altındadır. Zira “internet bizim sadece
postanemiz ve telefonumuz değildir. Aksine dünyamızın merkezi, hemen hemen her şeyin
yapıldığı yerdir. Arkadaşlıkların kurulup çevre edinildiği, kitapların ve filmlerin seçildiği, siyasi
etkinliklerin organize edildiği ve en özel verilerin oluşturulup depolandığı yer. Kendi kişiliğimizi
ve benlik bilincimizi geliştirdiğimiz ve ifade ettiğimiz yer (Glenn Greenwald, 2015)”. Michel de
Certeu, “The Practise of Everyday Life” adlı eserinde, şehir planlamacısının aklındaki rasyonel
şehir modeliyle kentsel hayatın karmaşık gerçekliğini karşılaştırır. Birincisi, tarihin, insanların
ve mekanların inatçı maddeselliğinden uzak, cisimsiz, aşkın bir varlığın yukarıdan seyrettiği,
idealize edilmiş sanal bir yapıdır. İkincisiyse, değişken “bir birine dolaşık tanınmayan şiirler” gibi
“görünürlük eşiğinin altında” çatallanıp duran politikalardan oluşur (Michel De Certeau, 1984).
İşte yukarıdaki ikilemden hareketle internet merkezli “AĞ” ı, bir kitle gözetim ve savaş
sistemi haline getirmenin daha önceki devlet gözetim ve savaş-karşı savaş programlarının
hiçbirine benzemeyen etkileri vardır. Bilinen bütün casusluk sistemleri mecburi olarak daha
sınırlı ve kaçınılmaya müsaittir. Gözetimin internette kök salmasına izin vermek, insanlığın
hemen hemen bütün etkileşim biçimlerini, plânlamayı ve hatta devlet imtihanı düşüncesini
bile buna tabi tutmak manasına gelecektir. Bir başka ifadeyle Certeau’nun ikilemine benzer
bir ikilem gerçek olmakla beraber sonuçta Yeni Dünya Düzeni politikaları uygulamada galip
gelecektir. Neticede Snowden’ in şahit oldukları ve itirafları ya da ortaya döktükleri insanlığın
psiko-siber savaş’ın içinde çoktan bir yerlere sürüklendiğini göstermektedir. “Snow den’ in
bana anlattığı olaylar dizisi ve verdiği bir yığın çok gizli belge bütün dünyada toplu elekronik
gözetim tehdidine ve dijital çağda mahremiyetin önemine ilişkin görülmemiş bir ilgi meydana
getirmiştir. Ama temeldeki problemler, yıllardır çoğunlukla bizim ruhumuz duymadan
artmaktadır.” Edward Snowden’in ifşalarının dünya çapında ses getirmesi, dijital çağda kişisel
gizliliğin önemi hakkında ilk küresel tartışmayı tetikledi ve ABD’nin internet üzerindeki
egemen kontrolüne itirazlara sebep oldu. Diğer taraftan şimdilik egemen kurumlar boy
ölçüşülemeyecek kadar güçlü görünüyor. Küresel hegemonya projesinde elit bir grup dünyaya
kökü kazınamayacak kadar yerleşmiş bir statükoyu dayatmış gibi. Para-istihbarat-internetfilm endüstrisi üzerinden bir psiko-siber savaş yürütülmektedir. Yine de, “nasıl bir dünyada
yaşamak istediğimize karar verebilen gizli çalışan birkaç elit tabaka mensubu değil, ortak bir
fikri savunan insanlardır.” (Glenn Greenwald, 2015).
1978 Washington Mutabakatı ile başlayan 1978-1980 yılları “dünyanın toplumsal ve
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ekonomik tarihinde bir dönüm noktasıdır”, çünkü İngiltere’ de Margaret Thatcher, ABD’de
Ronald Reagan neoliberalizmin uç beyleri başa geçmiş ve Çin’de Deng Xiaoping’in ekonomik
reformları neoliberal-küresel serbest piyasa dönüşümün fitilini yakmıştır. Neoliberal
ekonominin gündemi, kamu mallarını özelleştirip metalaştırmak, küresel ekonomiyi de
regüle/kuralsızlaştırma edip finansallaştırmak, krizleri yönetip manipüle etmek şirketlere
indirimler ve vergi kolaylıkları imkanlarını sağlamak, ayrıca geçmişi de kapsayacak vergi
rejimleri vasıtasıyla zenginliğini elinde tutanlara daha fazla kaynak aktarmak gibi uygulamaları
kapsar. Neoliberalizm, “Küresel sermaye birikimini canlandırmakta çok başarılı olamamışsa
da” “ekonomik elitin gücünü” iade edip artırmıştır (David Harvey, 2005). “Küresel GSMH’ deki
payları iki katından fazlasına çıkaran ulusüstü şirketler” dünya ekonomisindeki yavaşlamadan
etkilenmemişse de”, toplumların “durumu iç açıcı değildir”, çalışma yaşındaki nüfusun
fakirleşmesi, artan işsizlik ve iş güvenliğinin azalması gibi hususlar söz konusudur (Luc Bottanki
and Eve Chiapello, 2006). Neoliberal-küresel serbest piyasanın bir sonucu da ve/veya hedefi
“karar alma merkezlerini milli sınırlamalardan kurtarmaktır.” Bu milli köklerinden koparma
hamlesi, “halihazırda istikrarsız ve önceden haber vermeden kısa zamanda hareket etme
kabiliyeti olan”, böylelikle eylemlerinin bedel ve sonuçlarından kaçabilen güç ile “sömürüp terk
edeceği” kitleler arasındaki asimetriyi artırır (Zygmunt Bauman, 1998). Bunun daha açık ifadesi
asimetrik bilgi üzerinden asimetrik savaş ile devasa kitlelerin seçkin bir güç merkezi tarafından
“hiksoslaştırılması” dır. Çünkü neoliberal deregülasyon sayesinde, küresel çapta hareket
kabiliyeti elde eden finansal sermaye, sabit sanayi sermayesine göre önemli avantajlar elde etti
ve sermaye daha düşük maliyet imkanı olan ülkelere taşınarak (daha ucuz emek; çevre kirliliği
ve ücretli çalışanların refahına yönelik zayıf ve yetersiz hukuki düzenlemeler) sermayedarların
kârını artırdı. Neliberalizmin sebep olduğu topyekün-kitlesel “Sanayisizleşme Sonrası Çöküşe
(David Harvey,1989)” ilişkin ilk ipuçları basını Hollywood merkezli Amerikan film endüstrisi
yapımı filmlerde kendini göstermiştir ve giderek daha çok subliminal-bilinç altı operasyonların
malzemesi olmuştur. İşte söz konusu filmlerden bazıları :
A Clockwork Orange(1971)
Una gota de sangre para morir amando(1973)
Soylent Green(1973)
Eraserhead(1977)
Mad Max(1979)
1978 Washington Mutabakatı ile neoliberal küreselleşmenin-deregülasyon politikalarının
açıkça ilan edilmesiyle birlikte 1980’lerin başından itibaren bu konu muhtelif tarzlarda daha
sık sinema salonlarında yüz milyonlarca seyircinin gözlerine-yüreklerine-aklına hitap etmeye
başladı. İşte bazı örnek filmler:
Escape from New York(1981)
Blade Runner(1982)
Turkey Shoot(1982)
Cafe Flesh(1982)
Videodrome(1983)
Forbrydelsens element(1984)
The brother from Another Planet(1984)
Repo Man(1984)
The Terminator(1984)
Dead-End Drive In(1986)
Robocop(1987)
They Live(1988)
Tetsou:The Iran Man(1989)
Darkman(1990)
Hardware(1990)
Delicatessen(1991)
Accion Mutante(1993)
Fire in Sky(1993)
Neoliberal-küresel serbest piyasa modelinde “piyasa faaliyetlerinin menzili ve sıklığının
azami seviyeye çıkarılmasıyla toplumsal faydanın artacağı” iddia edilir. Nitekim bu görüş “Tetsuo
II:Body Hammer(1992)”, “Tokyo Fist(1995)”, “Rokugatsu No Bebi (2002) filmlerinde kitlelerin
bilinç altını etkilemek için inceden inceye işlenir. Bu filmlerde şehirlerin göbeğine kondurulan
işyeri bölgelerinin, karakteri olmayan dev avm’lerin ve devasa apartmanlardan meydana gelen
beton çölünün soğukluğunu çok iyi yansıtır. Mesela Tetsuo filminde sanayi sonrası bir mizansen
söz konusudur ve küresel teknolojik bağlılığın maddesel temelinde ısrarcıdır. Dahası insandan
ziyade demire yaptığı paslanma vurgusu neoliberalizmdeki finans sermayesinin uzak durmaya
çalıştığı emek gücünü hatırlatır. Filmde sıçramalı kurgu süreksiz bir devamlılık ve rahatsız
edici bir duygu oluşturur. Fotogram ile akış arasında gidip gelen bu neviden sekanslar, tıpkı
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filmin stop-motion seansları gibi, hem filmin hem de dünyanın dijital değil analog olduğunda
ısrar eden sinematik bir teklemeye neden olur ve tarih ve maddesellikle yüklenirler. Buradan
hareketle küresel serbest piyasada alınacak kararlara yön vermek gayesiyle kitlesel veri
tabanlarını toplama, aktarma, çözümleme ve kullanma becerisine haiz bilgi teknolojilerinin
gelişimi ve kullanımı, neoliberal küresel hegemonyayı sağlamlaştırmakta merkezi bir rol oynar
(David Harvey, 2005). Neoliberalizmde küresel bilgi ağlarının gelişmesinin yanısıra, neoliberalküresel serbest piyasaya eklemlenmiş devletler ve WTO, IMF, WB, OECD VE BM gibi milletlerarası
teşkilatlar tarafından uygulamaya konulan deregülasyon ve liberalizasyon politikaları, finans
sermayesinin tam manasıyla küresel hale gelmesini ve temel üretim ağları ile elit ve uzman bir
işgücünün giderek küreselleşmesini sağlamıştır (Manuel Castells, 2000). Artık finans sermayesi
ile reel sermaye/sektör-emek giderek farklılaşan mekan ve zamanlardadır:
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Finans sermayesi-endüstrisinin sanal hareketler uzamı ile reel mahallerin-yerlerin uzamı;
bilgisayarın-siber ağlarının anlık zamanı karşısında gündelik hayatın saate bağlı zamanı. Devasa
kitlelerin büyük ekseriyeti kendisini, “hayat döngüsü kavramıyla ilişkilendirilen, gerek biyolojik
gerekse toplumsal ritimleri (Manuel Castells, 2000)” bozan hatta tarumar eden bu sanal ağ
mantığının taleplerini yerine getirmek mecburiyetinin çaresizliği içinde çırpınıp dururken
bulur.
Hollywood merkezli “bilim kurgu sineması neoliberal küreselleşmenin elinde şekillenen
dünyayı ve bunun hem çevre hemde insanlar açısından ortaya çıkardığı sonuçları sıkça işlemiştir.
(Mark Bould, 2015)”. Frantz Fanan “zenci’ nin maymunla beyaz insan arasındaki bağlantı olduğu
söylenir (Frantz Fanon, 1986)” diye yazar. 2015 yılı başında 7.2 milyarlık insanlık aleminin devasa
kitlelerinin insanlıktan bu şekilde dışlanması, ten rengine olursa olsun, geçim sıkıntısı içinde
debelenen parasız, yersiz, yurtsuz olanları, bir avuç seçkinler kulübünün insanlıkla hayvan
arasında bir tampon bölgeye tıkıştırmasına sessiz kalan Hollywood film endüstrisinin açıktan
elitleri desteklediğini gösterir.
Geçmişi yaklaşık 500 yıl önceye dayanan Batı emperyalizmi ve sömürgeciliği 18791914 arasında artık zirvededir. 1800 yılında yeryüzündeki toprakların %35’i Avrupalıların
kontrolündeydi. Bu oran 1878’de %67’ye 1914’te %85’e yükselmişti (Edward W. Said, 1993). Bu
durum, sinema ve bilim kurgunun ortaya çıkışıyla aşağı yukarı aynı zamana denk gelmektedir.
Sonuç olarak hem sinema hem de bilim kurgu emperyalist ve sömürgeci pratiklerle söylemlerin
içinde yer almış ve bunlardan etkilenmiştir (Mark Bould, 2015). Etkileşim karmaşık ve çelişkili
olmakla beraber teknoloji olarak sinema, Batı medeniyeti ve ilerlemesinin tam manasıyla
ideolojik anlatısına katkıda bulunmuştur.
Sinema, “Batılı seyirci ile ekranda temsil edilen kültürler” arasında gidip gelen dünya
hakkında objektif bir bakış açısına sahip olduğunu ileri sürmüştür (Ella Shohat, Robert Stam
, 1992). Fakat Frantz Fanon’un da yerinde tespitiyle “objektiflik her zaman mahalli olanın-yani
Batı dışında kalanın-aleyhindedir (Frantz Fanon, 1986). Çünkü sinema Batı emperyalizminin
güç ilişkilerini normalleştirir ve güçlendirir. Yine de Batı sineması özelde Hollywood-ABD
sinema endüstrisi sadece temsilin ırkçı yapılarını, “Tanrının seçilmiş ırkını”, dünyaya egemen
olan “seçkinler” i ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda Batı’nın küresel “iletişim altyapısı ve
bu altyapı vasıtasıyla gerçekleştirdiği hegemonyada da önemli bir rol oynamıştır.
Sinema, 19. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak 20. yüzyıl meta ırkçılığının, seri imalat
tüketici fetişizminin gösterilerinde, reklamlar, fotoğraflar, sergiler, müzeler, mağazalar vbmerkezi bir yere sahip olmuştur. Ancak 1978 Washington Mutabakatı neoliberalizmi ile
dünyaya dayatılan küreselleşme-deregülasyon politikalarına paralel olarak özellikle Hollywood
sineması “Tanrının seçkin ırkı” için emperyal anavatanın hayali topraklarını genişletmiştir.
Sinema subliminal-bilinçaltı etkileme yöntemleri, başta 25. kare gibi ile sömürülen geniş
kitlelerin bozuk,hastalıklı yapısı ve eğilimleriyle alakalı varsayımları geniş kitlelerin şuurlarına
adeta kazımış, ayrıca seyircilerin sanal bir şekilde yüceltilmiş kendi imajını oluşturmuş ve
onaylamıştır (Benita Parry, 2004). Sinema-film endüstrisinin farklı farklı insanlarda milli ve
emperyal manada ait olma duygusu oluşturma mahareti sömürge seçkinlerine de uzanmış
ve onların kendilerini imparatorlukla özdeşleştirmesine, dahası “sömürülen insanlara karşı”
olmalarına sebep olmuştur (Ella Shohat, Robert Stam, 1992). Önce edebiyatta ortaya çıkan
sonra sinemaya aktarılan bilimkurgu “bilhassa emperyalist projeler yoluyla milli sınırlarının
ötesine uzanmaya çalışan ülkelerde-İngiltere, Fransa, Almanya, Sovyet Rusya, ABD ve Japonyaortaya çıkmıştır (Ronay Jr. Istvan and Csicsery, 2003). Bu ülkelerde bilimkurgu, sömürgecilik
tarihinin belli bir döneminde bilginin ve gücün dağıtılışında rol oynamıştır (John Rieder, 2008)”.
Batı medeniyeti güç kaybı içindedir. Psikanalitik teoriye göre, melankoli narsist bir güç ve
iktidar fantezisinin kaybıyla oluşur ve “kayıp nesneden vazgeçememe ve yenisini reddetme”
şeklinde kendisini gösterir. Baucom’a göre melankolik özne “geçmişe hayıflanır” ve “kayıp
mükemmelliğin resmini” görür; “şimdiye hınçlanır” ve onda sadece “küçülme” görür (Ian
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Baucom, 1998). Batı medeniyeti ektiğini biçmektedir. “Seçilmiş seçkinler”in bu medeniyeti
insanlığı topyekün koyun sürüsü yerine koymuştur. Bir Türk atasözü şöyledir: “Zavallı koyun
sürüsü… Çobanı da o besler, çoban köpeğini de, kurdu da, sahibini de”.1920’lerde Charles
Ponzi’nin ABD’nin Boston şehrinde pul alım satımına aracılık için para toplamaya başlamasıyla
başlayan yada yeni bir merhaleye geçen ponzi oyunu günümüz dünyasında internet üzerinden
küresel ponzi finansman sistemi’ne dönüşmüş durumdadır. Chales Ponzi, kendi adıyla anılan
ve küresel finans endüstrisine ilham kaynağı olan ponzi oyununu keşfetmiştir. Para oyununda/
Ponzi oyununda ne kadar çok faiz verirseniz o kadar çok para kurgulanan sisteme doğru
akmaktadır. Paranın akıyor olması, devamının gelmesi yeterli, herhangi bir yere yatırım
yapılması gerekmez. Bu saadet zinciri, para girişinin, ödenmesi gereken faiz ve ana para
ödemeleri için para çıkışından fazla olmasına dayanmaktadır. Bunun için para toplayanın faizleri
devamlı artırması gerekmektedir. Zira para sahipleri belli oranlardaki faize alışmakta ve bir süre
sonra aynı orandaki faizden para yatırmayı kabul etmemektedirler. Sonuçta faizlerde sonsuza
kadar yükseltilemeyeceği ya da yatırımcılar açısından riski artıracağı için de bir müddet sonra
zincir kopmaktadır. Kapitalizmin neoliberal versiyonunun giderek finansallaşmasıyla birlikte
küresel finans endüstrisini kontrol eden merkez sermaye elitleri her neviden-türev ürünler gibiponzi finansman modeli ile 2008 küresel mali krizine sebep olmuşlardır. Maalesef 2008 krizine
yönelik çare diye sunulan karşılıksız dolar/para basımı bir başka ponzi finansmandan başka
bir şey değildir. Bu oyunda devletlerin merkez bankaları pervasızca kullanılmıştır. Cicero’nun
asırlar öncesinden dile getirdiği gibi, “bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.” Bütün bu
olup bitenlerden sonra “bu defa farklı” ve benzeri sümsük sözlerle geçiştirilmeye çalışılan,
bundan sonra tehlikenin olmayacağına yönelik sözlere ABD Başkanlarından Lincoln tarafından
dile getirilen şu sözü hatırlatalım: “Hiçbir tehlikenin olmayacağına inanmak çok tehlikelidir.”
Ve Santayana’nın sözüyle devam edelim: “Geçmişi hatırlamayanlar onu tekrarlamaya
mahkumdurlar.” Para piyasaları merkez küresel sermayenin her geçen gün inovatif/yaratıcı
finans teknikleriyle giderek daha karmaşık sistemler haline dönüşmektedir. Bu durum iki
hususu ortaya koymaktadır: Gelişmekte olan özellikler- Karmaşık Sistemler ve İnsan Zihni.
Sistemler gereğinden fazla karmaşık olduğundan gelişmekte olan özellikler çok daha etkili
ve beklenmedik olurlar. Nitekim iklim tahminlerinde alçak hava basıncı, sıcak su ve ısı yalıtımı
ve benzeri bileşenlerinin hepsi kolayca gözlemlenebilir iken fırtınaların tam olarak hangi saatte
ve nerede ortaya çıkacağını öngörmek imkansızdır. Fırtınaları ancak gördüğümüzde tespit
ederiz. Gelişmekte olan özelliğin en iyi misali insan şuurudur diyebiliriz.
Yaratıcı insan vücudunu oksijen-karbon-hidrojenden oluşturmuştur. İlave olarak içine
az miktarda bakır ve çinko atılmıştır. Yukarıda saydığımız bileşenleri bir kabın içine koyup
dikkatlice karıştırdığımızda ve hatta karışıma elektrik şoku verdiğimizde hiçbir şey olmaz.
Buna mukabil aynı bileşenler DNA kodları aracılığıyla bir araya geldiğinde insan meydana
gelmektedir. Bir karbon molekülünden düşünceyi, bir oksijen molekülünden konuşmayı veya
yazmayı akla getiren hiçbir şey yoktur. Fakat karmaşanın/kaosun gücü tam olarak bu bileşenleri
kullanarak tam olarak bu yetenekleri üretir. James Rickards’ın ifadesiyle iklimin kasırgayı
geliştirdiği dinamik yöntemle insan zihnide düşünceyi geliştirir.
Karmaşık bir sistemin durum değiştirmesi eure geçişleri ile tanımlanır. Mesela altın fiyatı
bir hafta içinde ikiye katlanırsa, dolar istikrarlı olmaktan çıkıp serbest düşüşe geçecektir. Bu
ve benzeri durumlar karmaşık sistemlerdeki eure geçişlerinin örnekleridir. Her karmaşık/
kaotik sistem bir eure geçişine hazır olmayabilir. Zira sistemin kritik durum’da olması gerekir.
Bunun manası sistem içindeki aktörlerin, birinin eylemleri diğerinin eylemlerini bütün sistem
radikal bir şekilde değişinceye kadar tetikleyecek şekilde bir araya gelmiş olmasıdır. Bir dağa
yağan kar taneleri gibi durmaksızın borsaya alım-satım emirleri gelir. Bazı hallerde satıcılaralıcılar ziyadesiyle düzensiz biçimde sıralanır ve bu sebepten bir satış emri diğer birkaç emri
tetikler. Borsadaki seanslarda açıklanan bu satışlar tedirgin yatırımcıların daha da çok satış
emri vermelerine sebep olur. Derken katlanarak devam eden satış emirleri kontrolden çıkar
ve zararın neresinden dönersen kardır kuralları otomatik olarak devreye girer. Katlanarak
artış durduğunda karmaşık sistem bir sonraki sefere kadar yeniden istikrarlı kritik olmayan
durumuna dönebilir.
Pasifik Okyanusunda, Japonya’nın doğu sahillerinin yakınlarındaki tektonik plâkaların
kayması ile 11 Mart 2011 tarihinde 9.0 şiddetinde çok güçlü bir deprem meydana geldi.
Pasifik Okyanusu’nun tabanındaki baskı bir sistemdeki, yani dünyanın kabuğundaki enerjiyi
bir başka sisteme, devasa okyanus havuzundaki suya aktararak 10 metre yüksekliğinde dev
bir tsunamiye neden oldu. Tsunami muhtelif nükleer reaktörlere çarparak yine enerji transfer
etti. Ki bu kez reaktörlerde kullanılan uranyum ve plütonyum yakıt çubuklarını kısmen eriterek
yeni bir felakete sebep oldu. Sonunda nükleer santralin reaktörlerindeki erimenin oluşturduğu
korku Tokyo borsasındaki erimeye/düşüşe katkı da bulunarak iki gün içinde borsa da %20’nin
üzerinde düşüşe neden oldu. Netice olarak;
Deprem ve tsunami tabii sistemlerdi.
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Nükleer santralin reaktörü tabii uranyum ile insan tasarımının karışımıydı.
Borsa ise tamamıyla insan yapımıydı.
Fakat her üçü de karmaşık/kaotik sistemlerde bulunan benzer kritik durum dinamikleriyle
harekete geçti.
Yani eure geçişleri küçük sebeplerle yıkıcı etkiler meydana getirebilmesi açısından çok
çok önemlidir. Mesela tek bir kar tanesinin tetiklemesiyle meydana gelen çığ bir köyün kar/
çığ altında kalmasına sebep olabilir. Bir başka misal, düşen tek bir yıldırım kritik duruma bağlı
olarak hiç yangın çıkarmayabilir veya korkunç bir yangına sebep olabilir. Bu siyah kuğu denilen
şeyin ardındaki sırlardan biridir. Onları tetikleyen tam da çok sıradan oldukları için geldiklerini
görmediğimiz günlük olaylardır. Sistemin incelenmesi bize günlük olayların siyah kuğuya
nasıl dönüştüğünü göstermektedir. Çığ misalinde olduğu gibi burada önemli olan kar tanesi
olmayıp kardır.
Günümüzde para ve sermaye piyasalarının ölçeği hakkında farklı farklı kriterler
kullanılmaktadır. Karmaşa-kritik durum-kaos dinamiklerini kullanarak piyasa riskini hesaplamak
için yaygın kabul görmüş bir ölçekleme ölçüsü bulunmamaktadır. Bir diğer anlatımla karmaşıkkaotik sistemler olarak sermaye piyasaları konusunda yapılan çalışmaların çoğu hâla teorik
zemindedir.
Karmaşa-kaos analizi ile küresel merkez sermayenin uygulama merkezi Wall Street’in
bilinen risk değerlendirme yöntemleri oldukça farklıdır. Wall Street’in risk analizinde uzun ve
kısa pozisyonlar miktarlar RMD(VaR) yöntemiyle netleştirilmektedir. Wall Street analizlerinde
risk daima net pozisyonlardır. Şayet bir menkul kıymette 100 milyon Türk liralık bir uzun
pozisyon ve ona oldukça benzeyen bir diğer menkul kıymette 100 milyon Türk liralık bir kısa
pozisyon mevcut ise RMD gibi yöntemler kısa pozisyonu uzun pozisyondan çıkaracak ve riskin
oldukça düşük, bazı durumlarda da sıfıra yakın olduğu sonucuna varacaktır.
Halbuki karmaşa-kaos analiziyle incelendiğinde ise durum tamamen farklıdır. Bu
sistemde, analizlerde kısa pozisyon yatırımları uzun pozisyonlardan çıkarılmaz, Bir birleri ile
toplanır. Çünkü itibarı değeri olan her dolar sistemin içindeki aktörler arasındaki bir bağıntıyı
temsil eder. Şayet karşı taraf batarsa, belirli bir banka için net bir yatırım pozisyonu olarak
başlayan şey anında brüt pozisyon haline dönüşür. Zira “hedge” yok olmuştur. Brüt pozisyonlar
%500 arttığında ölçek ile felaketin boyutları arasındaki üstel ilişki sebebiyle teorik risk yüzde
5000 veya daha fazla artar. 2008 yılında başta ABD’de olmak üzere finans sisteminin çarpıcı bir
şekilde çökmesinin sebebi budur.
James Rickards “Kur Savaşları” kitabında 2008 mali krizine giden süreci ve sonrasını çok
iyi analiz ederek şöyle söylemiştir: “Alt gelir gurubu ipotekli mesken kredileri çığı başlatan kar
taneleri gibiydi. Fiili alt gelir gurubu ipotekli kredi zararları hâlâ 300 milyar doların altındadır ki
bu, panik sırasındaki toplam zararlara kıyasla küçük bir miktardır. Ancak çığ başladığında diğer
her şey ona eklenmiş ve bütün bankacılık sistemi riske atılmıştır. Türevler ve diğer enstrümanlar
dahil edildiğinde toplam zarar 6 trilyon doları aşmış, büyüklük kertesi reel ipotekli kredilerdeki
fiili zararlardan çok daha yüksek olmuştur. Kritik durum dinamiklerin ve ölçek büyüklüğünün
dikkate alınmaması kural koyucuların krizin gelişini niçin görmediğini ve bankacıların
meselenin büyüklüğü karşısında devamlı “şaşırdığını” açıklamaktadır. Kural koyucular ve
bankacılar yanlış araçlar ve yanlış ölçüler kullanıyordu. Ne yazık ki hâlâ buna devam ediyorlar…
Kurtarma ve para basma biçimindeki devlet müdahaleleri arka arkaya yaşanan iflasları
geçici olarak durdurabilir. Ancak riski yok etmez. Risk sistemde gizlenip bir sonraki istikrar
bozucu olayı bekler. Bir sistemin mega ölçekte büyümesine izin vermekten kaynaklanan risk
meselesinin çözümlerinden biri sistemi küçültmektedir, buna ölçek küçültme denir. Bugün
küresel finans alanında bunun tam tersi gerçekleşmektedir. Merkez bankacılarından oluşan
finansal kayak devriyeleri dağın üzerine daha fazla kar küremektedir. Finansal sistem artık 2007
yılındaki piyasa çöküşünün başlangıcının hemen öncesine göre daha büyük ve daha yoğundur.
Kaos riskinin küresel finansta ölçek küçültmenin yanı sıra bir başka çaresi, sistem büyüklüğünü
korumakla beraber herhangi bir bileşenin çok daha fazla büyümesine izin vermeyerek onu
güçlendirmektir. Bunun bankacılıktaki anlamı, sayıca daha fazla ama sistemdeki toplam varlık
miktarıyla aynı/denk varlıklara sahip daha küçük bankaların varlığı olacaktır. Ancak başta
ABD bankaları olmak üzere, özellikle Batı Avrupa da daha büyük, türev kayıtları 2008 yılında
olduğundan daha yüksektir. Bu durum ise küresel finans sisteminde 2008’de olandan daha
büyük bir çöküşü sadece ihtimal dahilinde olmaktan çıkarmakta, kesinleştirmektedir. Fakat bir
sonraki finansal kriz gerçekten farklı olacaktır. “Teorik ölçekleme ölçülerine bakılırsa bundan
sonraki çöküş, devletler tarafından durdurulamayacaktır, çünkü devletlerden daha büyük
olacaktır. Beş metrelik dalgakıran on metrelik tsunamiyle karşı karşıya kalacak ve dalgakıran
yıkılacaktır (James Ricards, 2013)”.
1971’den bu tarafa dünya medeniyetinin temel parası dolar hiçbir “değer”e bağlı olmaksızın
karşılıksız basılıyor. Karşılıksız basılan dolar ise piyasalarda, tefecilerin elinde 830 trilyon dolarlık
bir devasa “tasarruf balonu”na dönüşmüş durumdadır. Halbuki 2014 sonunda toplam dünya
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ülkelerinin milli geliri 80 trilyon dolar, yeryüzündeki servet ise 136 trilyon dolardır..
“Dünya edebiyatına baktığımızda, borç verenler hakkında sempatik tek bir ifade bile
bulmak neredeyse imkansızdır-hatta tanımı gereği faiz alan manasına gelen profesyonel kredi
verenler hakkında bile. Her zaman bu kadar bir kötü imaja sahip olmuş başka bir meslek varmı
dır acaba? Tefecilerin cellatların aksine, genellikle yaşadıkları topluluğun en zengin ve en güçlü
insanları arasında yer alması dikkat çekicidir (David Graeber, 2015)”.
“Para, her daim bir meta olmak ile bir borç-sembolü olmak arasında gidip gelen bir şeydir.”
Kredi-para güvene dayanır ve rekabetin hakim olduğu piyasalarda-özellikle neoliberal küresel
serbest piyasalarda, bizatihi güven ender bulunan bir husustur.
2008 yılının Eylül ayında yeryüzünü tam manasıyla donduran küresel finans krizinin
başlangıcından sonraki gelişmeler gösteriyor ki “bir sonraki finansal felakete doğru amansızca
yuvarlanıyoruz-bilinmeyen tek şey bunun ne kadar süreceği (David Graeber, 2015)”. Graeber’ın
da ifade ettiği gibi, insanlığın bugün içinde bulunduğu acıklı durumu anlamak için öncelikle
yapılması gereken küresel manada “borç tarihini yeniden incelemek” olmalıdır.
Senelerce herkes, yeni-inovatif, son derece karmaşık finansal icatlar hakkında anlatılanları
çoğu zaman dinleyip durdu: Kredi ve meta/menkul kıymet türevleri, teminata dayalı ipotek
borçları türevleri, hibrid menkul değerler, borç takası vs… Yaratıcı muhasebe teknikleriyle
desteklenen bu yeni türev piyasaları öylesine inanılmaz derece de karmaşıktı ki- temcit pilavı
gibi tekrarlanıp duran bir hikayeye göre- oldukça seçkin bir yatırım şirketi finans uzmanlarının
bile henüz anlayamadığı kompleks bir borsa işlemleri programını çalıştırmak için astro-fizikçi
birkaç uzman almak mecburiyetinde kalmıştı. ABD-SSCB merkezli Doğu-Batı gerginliği biraz
yumuşayınca “Akıl Oyunları” için pek çok fizikçi ve matematikçi Wall Street’teki yatırım bankaları
ve kurumlarında istihdam edilmişti. Böylelikle finansçıların yaratıcı finansal projeleri bilgisayar
yazılımları ile-fizikçi ve matematikçiler marifetiyle-daha karmaşık daha açık söyleyişle kaotik
hale getirildi. Sonuç; “Bile bile lades” ve 2008 felaketi…
2008 felaketinden sonra tedbir diye alınan ve uygulanan kararların hemen hemen hepsi
yaraya tuz basmaktan ibaret. Parayı, borcu ve milletlerin-devletlerin kaderini avucunda tutan
finansal kuruluşlar 2008 küresel finans krizinden daha da güçlenerek çıktılar.
Aslında yapılan algı yönetiminden başka bir şey değildi: 2008 krizinin tozu dumanı yavaş
yavaş kalktıkça, gerçek ortaya çıktı. Yaratıcı finansman teknikleri ile üretilen türev ürünlerin
pek çoğu nitelikli dolandırıcılıktan başka bir şey değildi. Fakir ailelere, sonunda ödeyemez hale
gelecekleri-ayarlanmış ipotekli emlak satışı yapıldı. Bu ailelerin ödeyemez hale gelmelerinin ne
kadar süreceği üzerinde Wall Street’in ve onların emrindekiler bahis oynadılar. İpotekli mülkleri
ve bahsi bir arada paketlediler ve bu paketleri, bunların her şartta para kazandıracağını ileri
sürerek kurumsal yatırımcılara sattılar. Kurumsal yatırımcıların bu paketlere – türev ürünleri
para gibi dolaşıma sokmalarına izin verildi ve üstüne üstlük geri ödeme yükümlülüğünü de
dünyanın en büyük sigorta şirketi AIG’ye sigortalattılar. AIG bunlar için kuruş karşılık ayırmamıştı.
Böylesine cin operasyonlarından oluşan türev ürünler paketinin borcu altında kalan-zaten
bilerek oyuna dahil olduğu anlaşılan- AIG battı. Sonra başta AIG olmak üzere “batmasına göz
yumulamayacak kadar büyük” holdingler Amerikan vergi mükelleflerinin paraları ve 1971’den
beri karşılıksız olarak basılan dolar banknotlarından trilyonlarca dolar basılarak hepsi kurtarıldı.
Bu durumu o dönemde IMF’nin baş ekonomisti olan Simon Johnson özetle şu yumuşak üslûpla
makalesinde kaleme almıştı: “Kanunları ve kanuni düzenlemeleri yapanlar ve akademisyenler,
bu bankalara ne yaptıklarını bildiklerini varsaymışlardır. Geriye dönüp bakarsak, bilmediklerini
apaçık görüyoruz. Mesela AIG’nin Finansal Ürünler bölümü, 2005 yılında, karışık, iyi bilinmeyen
menkul kıymetler için düşük fiyatla sigorta satarak, 2.5 milyar dolar tutarında vergi öncesi
kâr elde etti. Genellikle buharlı silindirin önünde nikel toplamak diye tanımlanan bu strateji,
normal yıllarda kârlı olmakla beraber kötü yıllarda felaket getirir. 2008 sonbaharında menkul
kıymet olarak 400 milyar dolardan fazla ödenmemiş sigortası vardı. Bugüne kadar ABD
hükümeti, şirketi kurtarmak üzere AIG’nin gelişmiş risk modellemesinin kesinlikle imkansız
dediği zararlarını karşılamak için yatırım ve kredi olarak 180 milyar dolar taahhüt etti. (Simon
Johnson, 2009). Elbette “Simon Johnson, AIG’nin eninde sonunda ne olacağını pekâlâ bildiği
ama hiç aldırmadığı, çünkü buharlı silindirin başka birini dümdüz edeceğinin farkında olduğu
ihtimalini görmezden gelmiştir (David Graeber, 2015)”.
Gerçekte olup bitenler bir nevi “akrebin kurbağayı dere ortasında sokması”ndan başka bir
şey değildi. Küresel merkez sermayenin kontrolündeki bu bankaların Amerikan halkına yaptığı
1970’lerin sonlarından itibaren Bolivya ve Gabon’daki diktatörlere ve Türkiye gibi ülkelere kredi
verirken yaptıklarına oldukça benzer: Yüksek faizli yüksek meblağlarda borç verilir. Borç alan
ülkelerin siyasetçisi ve bürokratları bu borcun geri ödenmesi için halkın içinde bulunduğu
çaresizliğe aldırmadan her türlü gayreti gösterirler. Ancak 2008 finansal krizinin bir farkı vardır.
Küresel merkez sermayenin kontrolündeki bankacılar bu işi insan havsalasının limitlerini
zorlayan imkansız bir ölçekte yapmışlardı, çevirmek mecburiyetinde oldukları toplam borç
meblağı, bütün dünyadaki ülkelerin hepsinin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasından büyüktü.

PARA-İNTERNETHOLLYWOOD VE KAOTİK
DÖNÜŞÜM
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Yani gezegenimizi öyle bir mali bunalıma sürüklüyor ve neredeyse sistemin kendisini yok
ediyorlardı. Bunun için de Para-internet-Hollywood kullanılarak algı yönetimi yapıldı, ancak
buna rağmen günümüzde sistemin işleyişinde önemli bir değişiklik olmadı.

3.SONUÇ

Yapılan anket çalışmaları Amerikan halkının çoğunluğunun “ekonomik neticeleri ne olursa
olsun” banka kurtarılmasına karşı olduğunu, ama emlak borcuna batmış sıradan vatandaşların
kurtarılması gerektiğini düşündüğünü ortaya koymaktadır. ABD, dünyada iflas kanunu çıkaran
son ülkelerden biridir. Kolonyal dönemde genellikle iflas eden borçluların kulağı bir direğe
çivilenirdi. ABD anayasası 1787’de hükümete özellikle bu görevi vermiş olmasına rağmen, 1898
yılına kadar bütün teşebbüsler “ahlâki gerekçelerle” reddedilmiştir (Burce H. Mann, 2002). ABD
hükümeti 2008’de patlak veren mali kriz için üç trilyon dolarlık “geçici yardım” ayırmıştı fakat hiç
bir şey değişmedi. Devasa bankaların sahipleri bankacılar kurtarıldı; milyonlarca küçük ölçekli
Amerikan vatandaşı borçlular kurtarılmadı. 2005 yılında Wall Street’in yani finans endüstrisinin
baskısıyla iflas kanunları daha da sertleştirilmiştir.
Para-internet-Hollywood vasıtası ile gerçekleştirilen kaotik dönüşüm ile başta kalkınmış
ülke ve bölgelerde toplumun geniş bir kesiminde şizofren ve depresif(“Prozak Toplumu”)
hastalıklar yaygınlaşmıştır. Geniş kitlelerde coşkunluk ve çöküntü halleri birbirini takip
etmektedir. İnsanlar gerek kendileri gerek aileleri ve dış dünya hakkında aşırı endişe
yüklüler ve çok yoğun stres ortamlarında yaşamaktalar. Alvin Toffler bu durumu “Gelecek
Şoku” isimli kitabında sanayinin-kapitalist neoliberal-monokültürünün bir sonucu olarak
nitelendirmektedir.

KAYNAKÇA

506

Baucom, I., “Out of Place : Enghlishness, Empire, and the Locations of Identity” Princeton
University Press, Princeton, 1998, s. 184-185.
Bauman, Z. : Globilization : The Human Consequences, Cambridge Polity, 1998, s.8, 9.
Bottanki L., Chiapello, E.: The New Spirit of Capitalism, Çeviren : Gregary Elliott, Verso, London, 2006.
Bould, M. : Bilimkurgu, Türkçesi : Sinan Okan – Ertuğrul Genç, Kolektif Kitap, İstanbul, 2015,
s, 162, 208-209.
Castells, M. : The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I:The Rise of the
Network Society, Blacwell, 2. Baskı, Oxford, 2000, s. 101, 131, 476, 506.
Certeau, M.D. : The Practice of Everyday Life”, Çeviren: Steven Rendall, University of California Press, Berkeley, 1984, s. 93.
Fanon, F. : Black Skin, White Masks, Çeviren : Charles Lam Markman, Pluto, London, 1986,
s. 30.
Fanon, F. : The Wretched of the Earth, Çeviri : Constance Farrington, Penguin, Harmondsworth, 1967, s. 61.
Graeber, D. : Borç-İlk 500 Yıl, Türkçesi: Muammer Pehlivan, Everest Yayınları, İstanbul, 2015,
s.17, 409.
Greenwald, G. : Saklanacak Yer Yok-Edward Snowden Ulusal Güvenlik Dairesi ve ABD Gözetleme Devleti”, Türkçesi: Türkan Çolak, Profil Yayınları, İstanbul, 2015, s. 10,15, 338.
Harvey, D. : A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York, 2005, s.1,
3, 19, 160-165.
Harvey, D. : The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural
Change, Basil Blackwell, Oxford, 1989, s. 310.
Istvan R. J., Csicsery, “Science Fiction and Empire”, Science Fiction Studies, 2003, Volume
90 s. 231-245.
Johnson, S., “The Quit Coup”, The Atlantic Monthly, May 2009, http://www.the-atlantic.
com/doc/200905/imf-advice
Mann, B.H., “Republic of Debtors : Bankruptcy in the Age of American Independence, Cambridge : Harvard University Press, 2002.
Parry, B. : Postcolonial Studies: A Materialist Critique, Routledge, London, 2004, s.113.
Rickards, J : Kur Savaşları, Scala Yayıncılık, Türkçesi : Neşenur Domaniç ve Nusret Alhan,
Mart 2013, İstanbul, s. 239, 240.
Rickards, J., : The Death of Money:The Coming Collapse of the International Monetary System, Penguin, 2014.
Rieder, J., “Colonialism and the Emergence of Science Fiction”, Wesleyan University Press,
Middletown, C.T, 2008, s.3.
Said, E.W. : Culture and Imperialism, Chatto and Windus, Londra, 1993, s. 6.
Serres C., Howatt, G., “In Jail for Being in Debt-Borçlu Olduğu İçin Hapiste”, Minneapolist,
St. Paul Star Tribune, 9 Haziran 2010-www.startribune.com/local/95692619.html
Shohat E, Stam R. : Unthinking Eurocentrism:Multiculturalism and the Media, Routledge,
London, 1992, s. 93, 102,103.

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

TARIMIN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMİ VE TARIMSAL ÜRETİM
Coşkun Çılbant1
Hakan Aracı2
Uğur Bilgen3

ÖZET:

Bu çalışma da tarımın geçmişten günümüze kadar önemli bir sektör olarak yerini
koruduğuna ve sanayi devriminden sonra da sanayiye hammadde sağlamasıyla önemli bir
sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda tarımsal üretim fonksiyonlarının gerek
toprak altı gerekse toprak üstü ürün yelpazesi verilmiştir. Bunun yanında tarımsal üretimin
farklı bir kolu olan hayvansal üretime değinilmiştir.
Anahtar kelimeler: Üretim, ekonomi,

Giriş

İnsanlık tarihi incelendiğinde, iktisadi bakımdan başlıca iki önemli devrim görülür:
birincisi tarım devrimi, ikincisi sanayi devrimidir. Tarım Devrimi, insanların, toprağa yerleşmesi
ve makinenin üretimde kullanılmasıyla başlar. Göçebe olarak yaşayan ilk insanlar zaruri
gıda maddelerini yüzyıllar boyunca av hayvanları ve yabani meyvelerle hatta çeşitli otlarla
sağlamışlardır. Kullandıkları üretim araçları ve metotları ise son derece basitti. Ancak toprağa
yerleşme, yeni tarım ürünlerinin bulunuşu, hayvanların evcilleştirilmesi ve teknik yenilikler
sayesinde üretimin biçimi değişmiştir(Özgüven, 1977 s. 5). İkincisi ise XVIII. yüzyılda başlayan
ve iki yüzyıl içinde dünyanın tarımla uğraşan nüfusunu radikal biçimde azaltarak insanı artan
ölçüde hizmet ve mamul mal üreticisi haline getiren Endüstri Devrimidir(Torun, 2003 s. 181).
Tarım, insanın temel gereksinimleriyle ilgili olması, sanayi kesimine hammadde, sermaye,
emek ve gıda sağlaması gibi nedenlerle vazgeçilmez bir nitelik taşıdığı için ekonomik gelişme
süreci içinde önemli bir yere sahiptir(Ekmekçi, Güner, 2011 s. 50-51). Tarım sektörü araştırma,
gözlem ve incelemeye dayanan bir bilim dalıdır; bu yüzden tarım ekonomisi bilim dalı, tarım
tekniği ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra istatistik, matematik, işletme, ekonomi ve sosyal
bilimlerin birçok dalından bilginin bilinmesi ve onun uygulanmaya aktarılması ile uğraşan
bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde tarımsal üretim için geçmişe nazaran
daha yoğun bir şekilde modern girdi ve teknolojiler kullanırken, elde edilen tarımsal ürünler
farklı düzeylerde işlemden geçirilerek yurt içi ve dışındaki tüketicilere ulaşmaktadır(Çetin,
2010 s. 24). Türkiye’de 1961 tarihinde çıkarılan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna göre tarım;
“arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla
veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve
bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını,
taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder(Resmi
Gazete, 1961).

1.Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Tarım sektörü insanoğlunun göçebe yaşam tarzını terk edişinden günümüze kadar
önemini koruyarak gelmiştir. Bu önem temel gıda besini ile başlamış ve sanayi sektöründe
kullanılmaya başlanmasıyla daha da artmıştır. Tarım sektörü her ülkenin ekonomisinde
ayrı bir yere sahiptir. Bu sahip olduğu yeri ise GSYH ve GSMH içerisindeki yerleri ölçülerek
değerlendirilebilir.
1.1. Tarımın Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki Yeri
Tarımın Türkiye ekonomisindeki önemi nispi olarak azalsa da, yurtiçi gıda gereksiniminin
karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ve yarattığı istihdam olanakları açısından
hâlâ büyük önem taşımaktadır(Yavuz, 2005 s. 9). Cumhuriyet sonrası ekonomik gelişmede
genellikle sanayiye ağırlık verilmesine karşın, tarım sektörü ekonomi içindeki önemini
birçok bakımdan korumaya devam etmektedir. 1923-1924 yıllarında Gayri Safi Milli Hâsıla
içinde tarım payı % 43, bu oran 1925-1929 döneminde ortalama % 44, olmuştur. 1930’lu
yılların başından itibaren sanayiye daha fazla ağırlık verilmesi GSMH’da tarımın payı % 40’lar
seviyesine düşmüştür. İlerleyen yıllarda bu oran yani tarımın payı giderek azalmıştır. 1969
yılında sektördeki payı %39,1, aynı dönemde sanayinin sektördeki payı ise % 17,3 tür. 1976’de
tarımın payı % 30,8’e gerilerken sanayi ise sektördeki payını arttırarak % 18,6 ya yükselmiştir.
1
2
3
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1980 yılına gelindiğinde tarımın payı daha da azalarak %25,8 e düşmüş sanayi sektörü ise
%19’a yükselmiştir. 1990 yılına gelindiğinde tarımın piyasadaki yeri %17,3’e gerilemiş, sanayi
sektörünün payı ise %25,3’e yükselmiştir. Nihayet 2000’li yıllara gelindiğinde tarımın payı
%14’lere gerilemiş, sanayi sektörü ise %23,1’e yükselmiştir. Görüldüğü gibi tarımın sektördeki
payı giderek azalmış olsa da önemini çok büyük oranda korumaktadır(TÜİK). Bu oranların
düşmesinde ki en önemli neden sanayileşmenin gün geçtikçe artması ve kırsal nüfusun kente
göçmesi olarak değerlendirilmektedir.
2. Türkiye Tarım Politikaları Uyum Sürecinde; Tarımsal Üretim ve Fiyat’ın Gelişimini
Sağlayan Kanunlar
a.
Türkiye 24 Ocak 1980 kararları sonrasında ithal ikamecilik sistemini bırakmış,
dışa açık büyüme sistemine geçiş yapmıştır. Bu tarihten itibaren artık Türkiye Avrupa’da ve
Dünya’da yapılan ekonomik anlaşmaları yakından takip etmiş ve uygulamaya başlamıştır. 2000
yılı sonrası da bu durum devam etmiş ve Türkiye’nin uyum sürecinde tarım politikaları ile ilgili
yaptıkları düzenlemeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
b.
5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu: Bu kanunun amacı; üretimi
talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara
geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte
pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu
bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır(T.C
Resmi Gazete, 2004).
c.
5262 Organik Tarım Kanunu: Bu kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli
ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için
gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir(T.C. Resmi Gazete, 2004).
d.
5199 Hayvanları Koruma Kanunu: Bu kanunun amacı; hayvanların rahat
yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı,
ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin
önlenmesini sağlamaktır(T.C. Resmi Gazete, 2004).
e.
5363 Tarım Sigortaları Kanunu: Bu kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda
belirtilen riskler nedeniyle uğraşacağı zararların tazmin edilmesini temin etmek üzere, tarım
sigortaları uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir(T.C. Resmi Gazete, 2005).
5488 Tarım Kanunu: Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma
plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların
tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu Kanun, tarım politikalarının amaç, kapsam
ve konularının belirlenmesi; tarımsal destekleme politikalarının amaç ve ilkeleriyle temel
destekleme programlarının tanımlanması; bu programların yürütülmesine ilişkin piyasa
düzenlemeleri, finansman ve idarî yapılanmanın tespit edilmesi; tarım sektöründe uygulanacak
öncelikli araştırma ve geliştirme programlarıyla ilgili kanunî ve idarî düzenlemelerin yapılması
ve tüm bunlarla ilgili uygulama usûl ve esaslarını kapsar.
Yukarıda verilen kanunlar ve Avrupa da ki tarım üzerine yapılan çalışmalar uyum sağlama
ve tarım politikalarımızı gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır.

2.1. Tarım Sektöründe Üretimin Önemi

Çiftçilikle uğraşan kesimin amacı tarımsal üretimde bulunarak yaşamlarını rahatça
sürdürebilecekleri geliri elde etmektedir. Devlet açısından düşünüldüğünde, tarımdan
beklenen, toplumun gıda ve dokuma maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak ve olabildiğince çok
miktarda tarımsal dış satımda bulunmaktır. Bir ülkede üretilen tarım ürünleri ile toplumsal
ihtiyaçların ne ölçüde karşılanabileceği, ülkenin tarımsal potansiyeli ve tarımsal üretim için
ayrılabilecek kaynakların miktarına bağlıdır. Tarım teknolojisinin istenilen düzeyde olmamasına
ve buna bağlı olarak da ürün verimlerinin düşük olmasına karşın, Türkiye izlenecek akılcı tarım
politikaları ile gıda ve dokuma maddeleri üretimi ile kendi ihtiyaçlarını hemen hemen tümüyle
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karşılayabilecek ve önemli ölçüde tarımsal dışsatımda bulunabilecek dünyanın az sayıdaki
ülkelerinden biridir(Çetin, 2010 s. 24).
Çiftçileri eğitmek ve yeni teknolojileri yaygınlaştırmak için tahsis edilen para, etkin
harcanmış sayılacaktır. Kırsal kesim ekimlerinin normal mahsullerinin artırabilen yeni tohumlar
ve gübrelerden haberdar edilmelidir. Çiftçilere onların nasıl kullanılacağı ve topraklarının
şartlarına nasıl uydurulacağı öğretilmelidir. Tarımsal eğitim ve yardım programları çok faydalı
ve önemlidir(Dülgeroğlu, 1988 s. 53).

TARIMIN TÜRKİYE
EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMİ VE
TARIMSAL ÜRETİM

Tarımsal faaliyet, insanların ve hayvanların tarımsal madde ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla yapılmakta, diğer bir ifadeyle tarımsal maddeler, bunlara duyulan ihtiyacı gidermek
için üretilmektedir. Üretim, ekonomi ilmine göre, yeni bir kıymet meydana getirmeye veya
mevcut malların faydasını arttırmaya yönelik faaliyetlerdir. Bu anlamda, tabiatta mevcut
olanların toplanarak kullanılması üretim sayıldığı gibi, tabiat kaynaklarından yararlanarak
hammaddeler elde etmek de üretimdir. Üretim, işletme adı verilen ekonomik birimlerde
yapılmaktadır. Üretimin yapılabilmesi için gerekli olan araçlara veya vasıtalara, üretim faktörleri
denilmektedir.
Bilindiği gibi, tarımsal üretimde doğal kaynaklardan yararlanmak suretiyle hammaddeler
elde edilmektedir. Doğal kaynaklardan yararlanmada, ilkel üretim yöntemlerinde emek
faktörünün, gelişmiş üretim yöntemlerinde ise sermaye sahibi müteşebbisin önemli rolleri ve
katkıları olmuştur(Karagölge, 1987 s. 49).

3.Tarımsal Üretim

Üretim insanların ellerindeki kaynakları ihtiyacı karşılayacak biçime dönüştürmek veya
fayda veren mal yaratmak, malın faydasını artırmak olarak tanımlanır. İnsanlar toprak, emek,
ham madde gibi ellerindeki kaynakları kullanarak bunları faydalı hale getirmekte, ihtiyacı
giderecek mallar üretmekte, ürettikleri ürünlerin faydasını çoğaltmaktadır. Bir mala fayda
kazandırmak, ya da malın faydasını artırmak ise, o malın şeklini değiştirerek, kullanım zamanı
ve yerini değiştirerek mülkiyetini değiştirerek mümkün olmakta böylece de üretim gelişmekte,
çeşitlenmektedir.
Tarım sektörü, daha çok doğal kaynakları kullanarak açık hava da üretimin yapıldığı bir
alandır. Tanımı yapılırsa tarımsal üretim, toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal
ürün elde etmek ve bu ürünleri yarı veya tam olarak işleme sanatıdır. Daha geniş kapsamlı
tanımıyla, tarımsal üretim; toprak, deniz, göl ve nehirleri kullanarak doğadan doğrudan ürün
elde etmektir. Doğal kaynakları kullanarak ekim, dikim, bakım ve yerleştirme yolu ile üretim
yapmak için gerekli işlemlerin tümüne tarımsal üretim denir. Toprağa bağlı olarak tarımsal
üretim yapan kişiye çiftçi denir. Çiftçi toprağı kullanarak; ekim, dikim, bakım ve yetiştirme
yoluyla bitki, hayvan ve hayvansal ürünleri üreten ve bu ürünleri işleyen kişidir. Çiftçinin
yönettiği ve tarımsal üretimin yapıldığı yere çiftlik veya tarım işletmesi denir.
3.1. Tarımsal Üretimin Üç Şekli Vardır:
1. Bitkisel Üretim: Bitkisel tohum ve toprağı kullanarak bitkisel ürün elde etmektedir.
Bitkisel üretim kendi içinde altı gruba ayrılı;
a. Tarla Bitkileri

b.

c.

I.

Tahıl (buğday, arpa, mısır, pirinç)

II.

Baklagil (fasulye, nohut, mercimek, fiğ)

III.

Sanayi Bitkileri (pancar, pamuk, tütün)

IV.

Yumru Bitkiler (patates, soğan)

Bağ-Bahçe Tarımı
I.

Meyve (sert ve yumuşak çekirdekliler, turunçgil)

II.

Sebze ( yaprağı, yumrusu, çiçeği ve meyvesi yenen sebzeler)

III.

Bağcılık

IV.

Zeytincilik

Süs Bitkileri Yetiştirme
I.

Salon Bitkileri

II.

Peyzaj Bitkileri
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2. Hayvansal Üretim: Hayvan yetiştirmek ve hayvansal ürünler elde etmektedir.
• Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (süt ve et sığırcılığı)
• Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun ve keçi yetiştiriciliği)
• Kümes hayvanları yetiştiriciliği (tavukçuluk, hayvancılık)
• Arıcılık
• Alternatif hayvancılık (atçılık, ipek böcekçiliği, kürk hayvancılığı)
3.Tarım Sanatları- Tarım Ürünlerinin İşlenmesi: Bitkisel ve hayvansal ürünleri işleyerek yarı
ürün veya tam işlenmiş ürün haline getirmek ve ürüne yeni değer katmaktır. Tarım ürünlerinin
işlenmesine ziraat sanatları da denmektedir. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin şekillerini
değiştirerek onları daha faydalı hale getirme işlemi bir sanat olarak kabul edilmektedir(Dernek,
2005 s. 1-3).
• Gıda sanatları (un sanayi, şeker sanayi, yağ sanayi, meyve ve sebze işleme sanayi)
• İçki sanatları (bira,şarap,maya vb.)
• Köy el sanatları (dokuma, boya vb.)
Bitkisel Kesimde Kapsanan Ürünler ve Ürün Grupları
Bitkisel kesime ilişkin tahminlerin yapıldığı ürünler aşağıda 1, 2 ve 3no’lu tablolarda
sıralanmıştır(TÜİK, 2012).
Tablo-1: Türkiye’de Yetiştirilen Tahıl ve Diğer Tarla Ürünleri
Hububat

Bakliyat

Endüstriyel
Bitkiler

Yağlı Tohumlar

Yumru Bitkiler

Buğday

Bakla

Tütün

Ayçiçeği

Patates

Arpa

Bezelye

Şeker Pancarı

Susam

Hayvan Pancarı
Yer Elması

Çavdar

Nohut

Kenevir

Afyon

Yulaf

Fasulye

Afyon(Kapsül)

Keten(Tohum)

Kaplıca

K.Mercimek

Pamuk(Kütlü)

Kenevir(Tohum)

Mısır

Y.Mercimek

Keten(Lif )

Yer Fıstığı

Darı

Börülce

Soya

Çeltik

Fiğ

Aspir

Kuşyemi

Burçak

Kanola(Kolza)

Mahlut

Buy

Acı Bakla

Tritikale

Mürdümlük

Şerbetçi Otu

Sorgum
Kaynak: TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001
Tablo 1’de 2012 yılından sonraki Türkiye’de yetiştirilen tahıl ve diğer tarım ürünlerini
verilmiştir. Bu ürünler beş grupta incelenmiştir. Birinci gruptaki ürünler hububat ürünleri, ikinci
gruptaki ürünler bakliyat ürünleri, üçüncü gruptaki ürünler endüstriyel ürünler, dördüncü
gruptaki ürünler yağlı tohumlar ve beşinci gruptaki ürünler ise yumru bitkilerdir. Çalışmamızda,
hububat ürünlerinden; buğday ve arpa, bakliyattan fiğ, endüstriyel bitkilerden tütün ve haşhaş,
yağlı tohumlardan susam, yumru bitkilerden patates kullanılmıştır.
Tablo 2’de Türkiye’de yetiştirilen meyvelerin ismi bir arada verilmiştir. Bu ürünler altı grupta
incelenmiştir. Birinci grupta yumuşak çekirdekli ürünler, ikinci grupta taş çekirdekliler, üçüncü
grupta turunçgiller, dördüncü grupta sert kabuklular, beşinci grupta üzümsü meyveler ve
altıncı grupta baharat içecekleri verilmiştir.
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Tablo-2: Türkiye’de Yetiştirilen Meyveler
Yumuşak
Çekirdekliler

Taş
Çekirdekliler

Armut
Ayva
Elma

Kayısı

Muşmula
Yeni Dünya

Turunçgilller

Sert
Kabuklular

Üzümsü
Meyveler

Baharat
İçecekleri

Erik

Greyfurt

Antep Fıstığı

Çilek

Anason

İğde

Limon

Badem

Dut

Kimyon

Mandalina

Ceviz

İncir

Çay

Kızılcık

Portakal

Fındık

Keçiboynuzu

Kırmızı
Biber

Kiraz

Turunç

Kestane

Muz

Kekik

Şeftali

Nar

Vişne

Trabzon Hur

Zerdali

Üzüm

Zeytin

TARIMIN TÜRKİYE
EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMİ VE
TARIMSAL ÜRETİM

Kivi
Avakado
Ahududu

Kaynak: TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001
Taş çekirdeklilerden; zeytin ve kiraz, üzümsü meyvelerden; üzüm çalışmamızda
kullanılmıştır.
Tablo-3: Türkiye’de Yetiştirilen Sebzeler
Yaprağı Yenen
Sebzeler

Meyvesi Yenen
Sebzeler

Baklagil
Sebzeler

Soğansı Yumru
Kök Sebzeleri

Diğer
Sebzeler

Lahana (Baş)

Balkabağı

Fasulye

Sarımsak(Taze)

Karnabahar

Lahana (Yaprak)

Kabak (Sakız)

Bezelye

Sarımsak(Kuru)

Kuşkonmaz

Lahana (Kırmızı)

Hıyar

Bakla

Soğan (Taze)

Brokoli

Lahana (Bürüksel)

Acur

Barbunya

Soğan(Kuru)

Mantar

Kereviz (Sap-Kök)

Patlıcan

Havuç

Marul (Göbekli)

Bamya

Turp (Bayır)

Marul (Aysberg)

Domates

Şalgam

Ispanak

Biber(Dolmalık)

Pancar (Kırmızı)

Pırasa

Biber(Sivri)

Pazı

Kavun

Semizotu

Karpuz

Enginar

Kabak(Çerezlik)

Maydanoz

Börülce

Roka
Tere
Nane
Dereotu
Kaynak: TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001
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Tablo 3’de Türkiye’de üretilen sebzeler beş grupta incelenmiştir. Birinci grup yaprağı yenen
sebzeler, ikinci grup meyvesi yenen sebzeler, üçüncü grup Baklagil sebzeler, dördüncü grup
soğansı yumru kök sebzeler ve beşinci grupta diğer yetiştirilen sebzeler verilmiştir.
3.1.1. Hayvansal Üretim
Besin ihtiyaçlarımızın arasında yer alan hayvansal ürünler, yaşamımızda oldukça önemli
bir yer tutmaktadırlar. Bu önem; hayvansal ürünlerin hem besin maddesi olarak niteliklerinden
hem de üretim özelliklerinden kaynaklanır. Aşağıdaki tabloda 2001 ile 2014 yılları arasında sığır,
koyun ve keçi üretim miktarları verilmiştir.
Tablo-4: 2001-2014 Yılları Arasında Sığır, Koyun Ve Keçi Üretimi
Yıllar

Sığır

Koyun

Keçi

Toplam

2001

10.548.000

26.972.000

7.022.000

44.542.000

2002

9.803.498

25.173.706

6.780.094

41.757.298

2003

9.788.102

25.431.539

6.771.675

41.991.316

2004

10.069.346

25.201.155

6.609.937

41.880.438

2005

10.526.440

25.304.325

6.517.464

42.348.229

2006

10.871.364

25.616.912

6.643.294

43.131.570

2007

11.036.753

25.462.293

6.286.358

42.785.404

2008

10.859.942

23.974.591

5.593.561

40.428.094

2009

10.723.958

21.749.508

5.128.285

37.601.751

2010

11.369.800

23.089.691

6.293.233

40.752.724

2011

12.386.337

25.031.565

7.277.953

44.695.855

2012

13.914.912

27.425.233

8.357.286

49.697.431

2013

14.415.257

29.284.247

9.225.548

52.925.052

2014

14.223.109

31.140.244

10.344.936

55.708.289

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
Tablo 4’de küçükbaş üretiminin çok olduğunu görmekteyiz. Küçükbaş hayvan sınıfının
içinde ise koyun; toplam sığır ve keçi üretiminden daha fazla yetiştirilmektedir. 2001 yılında
ülkemizdeki koyun sayısı 26.972.000 iken 2013 yılında bu sayı %8,5 artarak 29.284.247’ye
yükselmiştir. Sığır sayısı ise 10.548.000’den 14.415.257’ye yükselmiştir. Sığır sayısındaki artış
oranı %36,66’dır.
3.1.2. Hayvansal Ürün Üretimi
Tablo 6’de 2001-2014 yılları arasında hayvansal ürün üretim miktarları verilmiştir.
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Tablo-5: 2001-2014 Yılları Arasında Hayvansal Ürün Üretimi (Ton)

Yıllar

Kırmızı Et

Süt

Tavuk Eti

Bal

Yaş İpek
Kozası

Yapağı

Kıl

Tiftik

2001

435 778

9 495 550

614 745

60 190

47

40 909

2 684

400

2002

420 595

8 408 568

696 187

74 554

100

38 244

2 589

318

2003

366 962

10 611 011

872 419

69 540

169

46 456

2 741

333

2004

447 154

10 679 406

876 774

73 929

143

45 972

2 715

304

2005

409 423

11 107 897

936 697

82 336

157

46 176

2 654

302

2006

438 530

11 952 099

917 659

83 842

127

46 776

2 728

274

2007

575 622

12 329 789

1 068 454

73 935

125

46 752

2 536

237

2008

482 458

12 243 040

1 087 682

81 364

125

44 166

2 238

194

2009

412 621

12 542 186

1 293 315

82 003

136

40 270

2 002

174

2010

780 718

13 543 674

1 444 059

81 115

126

42 823

2 607

200

2011

776 915

15 056 211

1 613 309

94 245

151

46 586

3 062

194

2012

915 844

17 401 262

1 723 919

89 162

134

51 180

3 570

200

2013

996 125

18 223 712

1 758 363

94 694

121

54 784

4 902

260

2014

1.008.272

18.630.859

1.894.669

103.525

80

58.403

5.460

280

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist,
Tablo 5’de yıllar itibari ile kırmızı et üretim miktarları verilmiştir. Bu üretim miktarlarını
incelediğimizde kırmızı et üretimi 2001 yılında 435.778 ton iken 2013 yılında bu oran 996.125
tona yükselmiştir. Yani on iki yıl gibi bir sürede kırmızı et üretiminde %128,5 oranında artış
gözlenmektedir. Süt üretiminde ise artış oranı %91’dir. Tavuk üretiminde ki artış oranı ise
büyük bir artış oranı göstererek yaklaşık %186 oranında artmıştır. Bal, yaş ipek kozası, yapağı
ve kıl da üretim artış oranları sırasıyla %57,3-%157,4-%33,9-%82,6 olarak gerçekleşmiştir. Tiftik
üretiminde ise 2001 yılından itibaren düşüş trendine girmiş ve tiftik üretimi 2001 yılında 400
ton iken bu rakam 2013 yılında 260 tona düşmüştür yaklaşık %35’lik bir oranla azalmıştır.

Sonuç:

Tarım sektörü; sanayi ve hizmet sektörlerinin yanında önemini koruyarak günümüze
kadar gelmiştir. Tarım sektörünün gelişmesine yönelik kararlar gerek Avrupa gerekse dünya
da uygulanan politikalar yakından izlenilmiş ve bu politikalara uygun olarak hükümetlerimiz
tarımsal üretimin daha sağlıklı olmasına yönelik olumlu adımlar atmışlardır. Yıllar itibari ile
tarımda çalışan istihdamın azalması tarımsal üretimi azaltmamıştır aksine tarımsal üretimde
yıllar itibariyle artışlar meydana gelmiştir. Bunda dekar başına üretim verimliliğinin artması rol
oynamaktadır.
Türkiye çok farklı coğrafi özelliklere sahip olan bir ülke olduğu gibi farklı iklimlere de
ev sahipliği yapmaktadır. Bu tür avantajlardan dolayı geniş ürün yelpazesine sahiptir. Birçok
meyve, sebze ve tahıl rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Bunula birlikte birçok hayvan türü
yetiştirilmeye müsait coğrafi alanlar bulunmaktadır. Türkiye elinde olan bu avantajları çok iyi
kullanmalıdır. Bu coğrafya üzerinde planlı bir üretim yelpazesi ile tarımsal üretimi üst düzeyde
tutup ithal edilen ürünlerin yurt içerisinde teşvik verilerek üretilmesi sağlanmalıdır.
Tarımsal üretimde çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Teknolojinin her geçen gün
daha çok geliştiği dünyamızda bu nimetlerden çiftçilerimizin faydalanması gerekmektedir.
Burada da önemli rol ilgili bakanlıklar, il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlükleri ve ziraat
odaları gibi kurumlara düşmektedir. Bu kadar çok ürün çeşitliliğini yetiştirebilecek durumda
olan ülkemiz bu ürünlerin ihtiyaç kadarını ülkemiz için ihtiyaç fazlasını da ihracat için üretmesi
gerekmektedir.
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YENİ PARA POLİTİKASI YAKLAŞIMI VE FİNANSAL İSTİKRAR:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Vasif Abiyev1

ÖZET

Bu çalışmada 2008 küresel kriz sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)
uyguladığı yeni para politikası bileşimi değerlendirilmektedir. Çalışmada politika bileşiminin
yapısı ile politika araçlarının nasıl ve hangi amaca yönelik olarak kullanıldığı tartışılmaktadır.
Yeni politika rejiminde fiyat istikrarı ana amacına uyumlu olarak makro-finansal istikrarın
gözetilmeye başlanması para politikasının hem yapısal hem de konjonktürel olarak birden fazla
aracı kullanmasını gerektirmektedir. Bu araçlar, temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranı, zorunlu karşılık oranları, rezerv opsiyonu mekanizması, faiz koridoru ve
likidite yönetimi araçları olmaktadır. Çalışmamızda fiyat istikrarı ana amacı korunurken makrofinansal istikrarın da sağlanması için TCMB’nin bu araçları birbirini tamamlayıcı bir şekilde nasıl
bir arada kullandığı incelenmektedir.
Anahtar kelimeler: TCMB,yeni politika araçları, finansal istikrar, faiz koridoru, ROM,
vadeye dayalı zorunlu karşılıklar, kaldıraca dayalı zorunlu karşılıklar

1. GİRİŞ

1990’lı yıllardan 2000’li yılların ortalarına kadar küresel ölçekte yaşanan makroekonomik
istikrar ve bunun sonucu olarak iktisadi değişkenler arasında ortaya çıkan tahmin edilebilir
ilişkiler, para politikasının sade bir analitik çerçeveye oturtulmasına olanak tanımış ve
böylece para politikası üzerine büyük ölçüde uzlaşı sağlanmıştır. Bu dönemde enflasyon
hedeflemesi uygulayan bütün merkez bankalarının iletişim politikası basit bir Yeni Keynesçi
model çerçevesinde izah edilebilmekteydi (Clarida, Gali ve Gertler 2000). Diğer bir değişle,
geleneksel enflasyon hedeflemesinde, merkez bankaları esas olarak enflasyonu hedefle
uyumlu seviyelerde tutmayı amaçlamakta ve bunu yaparken de genelde tek bir araç (kısa
vadeli faiz oranı) kullanmaktadır. Dolayısıyla, Yeni Keynesçi modelde, merkez bankasının
davranışı tek bir ana amaç (enflasyon) ve tek bir araç (kısa vadeli faiz oranı) çerçevesinde ele
aldığından iletişim yönünden son derece açık ve sade bir çerçeve sunulmaktaydı. Enflasyonu
kontrol altında tutmak için çıktı açığı ve orta vadeli enflasyon görünümüne etki eden diğer
değişkenler göz önüne alınıyordu. Finansal istikrar veya varlık fiyatları amaç fonksiyonunda
ayrıca yer almamaktaydı. Diğer bir ifadeyle, krediler ve varlık fiyatları gibi değişkenlere sadece
toplam talep ve maliyet unsurları ile ilişkileri bağlamında tepki verilmekteydi (Başçı ve Kara
2011, Kara 2012).
2008 küresel kriz sonrasında para politikasına bakışın önemli ölçüde değiştiği
görülmektedir. Fiyat istikrarını amaçlayan merkez bankalarının finansal istikrarı, kredi
genişlemesini ve varlık fiyatlarındaki gelişmeleri de dikkate alması gerektiği görüşü giderek
yaygınlık kazanmaya başladı. Küresel finansal krizden çıkarılan önemli derslerden birisi,
merkez bankalarının fiyat istikrarına odaklanırken finansal sistemde biriken riskleri ve varlık
fiyatlarındaki şişkinlikleri göz ardı etmemesi gerektiğidir. Merkez bankalarının zaman zaman
birden fazla aracı bir arada kullanmasını gerektirebilecek olan bu yeni yaklaşım, geçmişe
göre daha karmaşık bir çerçeve içermektedir. Finansal istikrar ile fiyat istikrarı arasında zaman
zaman ortaya çıkabilecek ödünleşme nedeniyle politika faizinin yanında ek araçlara ihtiyaç
duyulmaya başlandı. Bu doğrultuda TCMB, yeni politika tasarımına giderken politika araçlarını
da çeşitlendirmiştir.
Her ne kadar uygulanan para politikası bileşimi ilk planda oldukça karmaşık görünse de
enflasyon hedeflemesinin ana ilkelerinden belirgin bir farklılık içermemektedir. Daha önce
uygulanan politikaya göre temel fark, ekonomik konjonktürün gereği olarak fiyat istikrarı temel
amacının yanında finansal istikrarın da ağırlıklı olarak gözetilmesi ve bu nedenle politika faizi
olan bir haftalık repo ihale faiz oranının yanı sıra zorunlu karşılıklar ve etkin likidite yönetiminin
destekleyici politika araçları olarak kullanılmasıdır (Kara 2012).
Bu çalışma, TCMB tarafından uygulanan yeni para politikası bileşimini değerlendirmektedir.
Çalışmada politika bileşiminin yapısı ile politika araçlarının nasıl ve hangi amaca yönelik olarak
kullanıldığı tartışılmaktadır. Bu amaçla, ikinci bölümde para politikası ve finansal istikrarın genel
çerçevesi sunulacak, üçüncü bölümde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı eşanlı olarak sağlamaya
yönelik yeni para politikası araçları tartışılacak ve dördüncü bölümde sonuçlanacaktır.

1
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2. PARA POLİTİKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

TCMB 2001 yılından itibaren örtük bir şekilde, 2006 yılından itibaren ise resmi olarak
uygulanan enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, fiyat istikrarına odaklı bir para politikası
stratejisi izlemiştir. Bu doğrultuda, kısa vadeli faizler politika aracı olarak kullanılmıştır.
Uygulanan politika stratejisi enflasyonla mücadeleye büyük katkıda bulunmuş, bu dönemde
yaşanan küresel şoklara karşı esnek bir şekilde tepki verilebilmesini ve enflasyon beklentilerinin
kontrol altında tutulabilmesini sağlamıştır. Böylece, uzun yıllardan sonra enflasyon kalıcı olarak
tek haneli seviyelere düşürülmüştür (TCMB 2008).
2008 yılının son çeyreğinde küresel finansal krizin tüm dünyayı kapsayacak şekilde
derinleşmesini takiben bütün ülkelerde ekonomi politikaları krizin tahribatını azaltmaya
odaklanmıştır. Kısa vadeli sermaye girişleri, bozulan cari denge ve hızlı seyreden kredi
genişlemesinin yol açtığı riskler karşısında alternatif politika arayışları gündeme gelmiştir
(TCMB 2011). 2008 küresel finansal krizden çıkarılan önemli derslerden birisi de finansal
istikrarın göz ardı edilmesinin orta ve uzun vadede fiyat istikrarını ve makroekonomik istikrarı
tehdit edebileceğidir. Bu durumda, merkez bankalarının tek bir araçla birden fazla değişkeni
kontrol etmesi mümkün değildir. Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı dengede tutacak faiz
oranı her zaman aynı olmayabilmektedir (TCMB 2013). Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde
fiyat istikrarı ve finansal istikrarın gerektirdiği faiz oranları arasında yüksek fark ortaya
çıkabilmektedir. Örneğin, verimlilik artışlarıyla desteklenen hızlı büyüme dönemlerinde
enflasyonun kontrol altında tutulabilmesine düşük faiz oranları yeterli olabilmekte, ancak
düşük faizlerin yarattığı kredi genişlemesinden kaynaklanan finansal risklerin birikmesini
engelleyememektedir. Bundan başka, küresel büyüme dönemlerinde artan risk iştahı
gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını hızlandırmakta, reel kur değerlenmesi
ve hızlı kredi genişlemesi yoluyla kaynak dağılımını bozarak finansal istikrara ilişkin risklerin
birikmesine neden olabilmektedir. Böyle bir konjonktürde, sermaye girişlerinin yavaşlatılarak
makro finansal dengesizliklerin azaltılması bakımından, kısa vadeli faizlerin düşük düzeylerde
tutulması doğal bir politika seçeneği olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, faiz oranlarının uzun
süre düşük düzeylerde tutulması, hızla büyüyen iç talebi destekleyerek fiyat istikrarını tehdit
edebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, dış dengeyi sağlayan faiz oranı iç dengeyi sağlayan faiz
oranından belirgin ölçüde farklılaşabilmektedir. Dolayısıyla, fiyat istikrarını amaçlayan bir
merkez bankasının aynı zamanda makro finansal riskleri gözeten politikalar uygulayabilmesi
için, özellikle hızlı sermaye girişlerinin yaşandığı dönemlerde, birden fazla politika aracının
devreye sokulması gerekebilmektedir.
Bu çerçevede, 2010 yılının ortalarından itibaren TCMB, makro finansal riskleri sınırlamak
amacıyla, birbirini tamamlayıcı nitelikte farklı politika araçlarını bir arada kullanarak yeni bir
politika stratejisi tasarlamış ve uygulamaya başlamıştır. Böylece, TCMB uyguladığı enflasyon
hedeflemesi rejimini, fiyat istikrarından ödün vermeden, finansal istikrarı da içine alacak
şekilde yeniden düzenleyerek yeni bir para politikası tasarımına gitmiştir. Küresel kriz sonrası
merkez bankaları arasında giderek yaygınlık kazanan bu yaklaşım, fiyat istikrarını amaçlarken
makroekonomik dengesizlikleri ve finansal sistemde biriken riskleri göz ardı etmemektedir.
Sermaye akımlarındaki hareketlerin ülke ekonomisine yansımaları esas olarak krediler ve
döviz kurundaki dalgalanmalar şeklinde oluşmaktadır (Başçı ve Kara 2011). Sermaye iç-akımları
dolayısıyla Türkiye gibi yükselen ekonomilerinde yerli para biriminin hızlı değerlenmesinden
olumlu etkilenen firma bilançoları bankaları aşırı hızlı kredi büyümesine yönlendirebilmektedir.
Hızlı kredi büyümesi finansal krizleri tetikleyen önemli değişkenlerden biri olarak ön plana
çıkmaktadır. Gerek hızlı kredi büyümesi gerekse Türk lirasında gözlenen aşırı değerlenme
ekonomide kaynak dağılımını bozmakta ve iç talebin toplam gelirden daha hızlı büyümesine
yol açarak makroekonomik istikrarı olumsuz etkilemektedir. Öte yandan, ani-duruş olgusunun
yarattığı sermaye dış-akımları dolayısıyla, kredilerdeki ani bir daralma veya yerli paradaki aşırı
değer kaybı da makroekonomik ve finansal istikrar açısından arzu edilmeyen durumlardır.
Özellikle son yıllarda kırılgan küresel iktisadi görünüme bağlı olarak risk algılamalarındaki
ani değişimler ve aşırı oynak sermaye akımları makro finansal riskleri besleyen temel
unsurlar olmaktadır. Böyle bir konjonktürde sermaye hareketlerindeki ani değişimlere karşı
dayanıklılığın artırılması büyük önem taşımaktadır. Makroekonomik ve finansal istikrar ile
amaç, sermaye akımlarındaki oynaklığın yurt içi piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerinin
azaltılması algılanmaktadır. Bu doğrultuda TCMB, fiyat istikrarından ödün vermeden finansal
istikrarı da gözeten bir para politikası stratejisi uygulayabilmek amacıyla birçok farklı aracı bir
arada aktif olarak kullanmaktadır (TCMB 2013). Bu araçlar, temel para politikası aracı olan bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranı, zorunlu karşılık oranları, rezerv opsiyonu mekanizması (ROM),
faiz koridoru ve likidite yönetimi araçları olmaktadır.
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Tablo 1. Para politikası çerçevesi
Geleneksel Yaklaşım
Araç

-

Politika Faizi

Amaç

-

Fiyat İstikrarı

Yeni Yaklaşım
-

Yapısal Araçlar
Konjonktürel Araçlar (Politika Faizi, Faiz Koridoru, ROM, Likidite
Yönetimi)

-

Fiyat İstikrarı
Finansal İstikrar

Kaynak: TCMB
Tablo 1’den görüldüğü gibi, yeni oluşturulan rejimde fiyat istikrarı ana amacı korunmakta
olup, bu amaçla uyumlu olarak para politikası uygulanırken finansal istikrara ilişkin riskler
de dikkate alınmaktadır. Böylece, TCMB enflasyonu hedefle uyumlu seviyelerde tutmayı
amaçlarken finansal istikrarı da makro bir perspektiften gözetmeye devam etmektedir.
Tablo’dan görüldüğü gibi, finansal istikrarın gözetilmeye başlanması para politikasının hem
yapısal hem de konjonktürel olarak birden fazla aracı kullanmasını gerektirmektedir. Ayrıca
krediler ve döviz kuru kanallarının daha etkin çalışması için, iletişim kanalı da gerektiğinde
destekleyici bir araç olarak devreye sokulmaktadır. Özetle, para politikası uygulanırken, fiyat
istikrarı ile çelişmemesi kaydıyla, aşırı borçlanma ve makro-finansal riskler dikkate alınmaktadır.

3. YENİ POLİTİKA ARAÇLARI

3.1 Faiz Koridoru
TCMB’nin gecelik borç verme ve borç alma faizinin arasında kalan alan “faiz koridoru”
olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan, TCMB bir hafta vadeli repo fonlama faizi “politika faizi”
olarak adlandırılmaktadır. Politika faiz oranı ve faiz koridoru her ay Para Politikası Kurulu
toplantısında gözden geçirilerek kamuoyuna ilan edilmektedir (TCMB 2013).
Geleneksel enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerde faiz koridoru genelde kendi başına
bir araç olmakta ve piyasa faizlerinin politika faizinden belirgin şekilde sapmasını engellemek
amacıyla kullanılmaktadır. Bu doğrultuda faiz koridoru politika faizi etrafında simetrik ve
(genelde değişmeyen) dar bir bant olarak tanımlanmakta, diğer bir ifadeyle merkez bankası
pasif bir rol üstlenmektedir. Ancak, yeni politika rejiminde, TCMB faiz koridorunu aktif bir araç
olarak kullanmaktadır (Kara 2012). Şöyle ki, ekonomik ve finansal gelişmeleri göz önünde
bulunduran TCMB gerekli gördüğünde faiz koridorunun genişliğini ayarlayabilmekte ve bunu
yaparken faiz koridorunu politika faizi etrafında asimetrik bir şekilde oluşturabilmektedir.
Böylece, politika faiz oranının değiştirilmesine gerek duyulmadan, faiz koridoru hem kısa vadeli
sermaye hareketlerindeki oynaklığa karşı daha hızlı ve esnek tepki verilebilmesini sağlamakta,
hem de kredi büyümesi üzerinde etkili bir araç olarak kullanılabilmektedir.
Grafik 1. Para Politikası Araçlarının Seyri

Kaynak: TCMB
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Grafik 1’de 2010-2012 dönemi için faiz koridoru ve kısa dönem faiz oranlarının zaman serisi
gösterilmektedir. Hızlı sermaye girişleri veya çıkışlarının olduğu dönemlerde faiz koridorunun
alt ve üst sınırları ayarlanarak sermaye hareketlerinin ve döviz kuru oynaklığının yumuşatılması
söz konusu olabilmektedir. Mevcut sistemde, sermaye iç-akımlarının güçlü olduğu dönemlerde
faiz koridoru aşağı yönlü genişletilerek faiz oynaklığı ciddi anlamda artırılırken, sermaye içakımlarının zayıf olduğu dönemlerde koridor yukarı yönlü genişletilerek döviz kuru oynaklığı
azaltılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, her iki yönde de sermaye akımlarının tersine çalışan bir
sistem kurgulanmaktadır. Faiz koridorunun bu şekilde kullanılması, mevcut küresel belirsizlikler
altında para politikasına ihtiyacı olan esnekliği sağlamaktadır (TCMB 2015). TCMB, temel
para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının etkinliğini desteklemek ve
finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla TCMB borçlanma ve borç verme faiz oranları
koridorunu aktif bir şekilde kullanmaya devam etmektedir.
3.2 Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM)
TCMB’nin son dönemde geliştirdiği bir diğer araç olan Rezerv Opsiyonu Mekanizması
(ROM), temel olarak uluslararası sermaye hareketlerindeki aşırı oynaklığın makroekonomik
ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflemektedir. Bu mekanizma,
bankaların Merkez Bankasında tuttukları Türk lirası zorunlu karşılıklarının belirli bir bölümünü
gönüllü olarak döviz ve altın cinsinden tutmalarına izin vermekte ve böylece bankaların ek
döviz ve altın rezervleri biriktirmelerini sağlamaktadır (Oduncu, Akçelik, Ermişoğlu 2013).
Bankaların özellikle bu şekilde Merkez Bankasında tuttukları döviz rezervlerini dış finansman
koşullarındaki değişimlere göre ayarlayabilmesinin, uluslararası sermaye akımlarının döviz kuru
ve krediler üzerinde oluşturduğu oynaklığı azaltması beklenmektedir. Ayrıca ROM uygulaması
yastık altı altının ekonomiye kazandırılmasına da katkıda bulunmaktadır.
ROM imkânın hangi ölçüde kullanılabileceğine dair üst limitler Rezerv Opsiyonu Oranı
(ROO) ile belirlenmektedir. Ancak bankalar döviz ve Türk lirası kaynakların maliyet durumuna
göre ROM imkânının tamamını veya bir kısmını kullanmayı tercih edebilmektedirler. Türk
lirası zorunlu karşılıkların her birimi için tesis edilebilecek yabancı para veya altın karşılığını
belirleyen katsayılar ise Rezerv Opsiyonu Katsayısı (ROK) ile tanımlanmaktadır. Otomatik
dengeleyici özelliğe sahip olan ROM, uluslararası sermaye akımlarının yurt içi piyasalarda
oluşturduğu döviz kuru oynaklığını düşürmekte ve bu nedenle faiz koridoruna olan ihtiyacı
kısmen azaltmaktadır (TCMB Bülten, 2012).
Bankalar Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis edilen tutarlarının
önemli bir kısmını yabancı para cinsinden borçlarla finanse etmektedirler. Bankaların ROM
imkânını ne ölçüde kullanacakları yabancı para ve Türk lirası kaynakların maliyetine göre
değişebilmektedir. Sermaye girişlerinin hızlandığı dönemlerde, genellikle yabancı para
kaynakların maliyeti Türk lirası kaynakların maliyetine göre düşmektedir. Bu durumda
bankalar Türk lirası zorunlu karşılıkların daha yüksek bir oranını yabancı para cinsinden tutma
eğiliminde olmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, döviz cinsinden borçlanma maliyetlerinin düşmesi,
bankaların ROM’dan daha çok yararlanmalarını teşvik etmektedir. Böylelikle, yurt içine giren
dövizin bir kısmı, bankalarca Türk Lirası zorunlu karşılıkların tesisinde kullanılmak üzere
TCMB nezdinde bulunan hesaplara aktarılarak piyasadan çekilmekte ve bu şekilde Türk lirası
üzerindeki değerlenme baskısı sınırlanmış olacağı gibi ülkeye giren dövizin krediye dönüşüm
oranı da azalmaktadır. Artan sermaye akımları ROM imkânının daha fazla kullanılmasına,
dolayısıyla artan döviz likiditesinin belirli bir kısmının yine bu mekanizma aracılığıyla
piyasadan çekilmesine neden olmaktadır. Sermaye girişlerinin yavaşladığı dönemlerde ise,
yabancı para kaynakların maliyeti Türk lirası kaynakların maliyetine göre artmakta ve yurt
dışı fonlara erişim zorlaşmaktadır. Bu durumda, bankalar ihtiyaç duydukları döviz likiditesinin
bir kısmını ROM kullanımlarını azaltmak suretiyle elde etme yoluna gitmektedirler. Sermaye
girişlerinin yavaşlaması döviz cinsinden borçlanma maliyetlerini yükselttiğinden bankalar ROM
kullanımlarını azaltmaktadırlar. Bu durum, Türk lirası likidite talebini artırarak Türk lirasının
değer kaybetmesini engelleyebilmektedir. Sonuç olarak ROM, hem döviz kurunun hem de
piyasa likiditesinin oynaklığını sınırlama potansiyeli taşımaktadır (TCMB 2013). Ayrıca, ROM
kredilerin sermaye akımlarına olan duyarlılığını da azaltabilmektedir.
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Grafik 2.
a)TL Zorunlu Karşılıkların döviz olarak tesis
edilmesine ilişkin ROK’lar.

b) TL Zorunlu Karşılıkların altın olarak
tesis edilmesine ilişkin ROK’lar

Kaynak: TCMB
Grafik 2’den görüldüğü gibi, TCMB’de Türk lirası zorunlu karşılık tesis etmesi gereken
bankalar, mevcut uygulama çerçevesinde karşılık tutarının en fazla yüzde 60’lık kısmını döviz
olarak tutabilmektedir. İmkânın tamamından yararlanmak isteyen bir banka, tutmak zorunda
olduğu Türk lirası zorunlu karşılıkların ilk yüzde 40’lık dilimi karşılığında bu dilim için belirlenen
1,4 ROK ile hesaplanan Türk lirası tutar karşılığı dövizi yatırmak zorundadır (TCMB Bülten,
2012). Sonraki her yüzde 5’lik dilim için ise sırasıyla 1,8, 2,1, 2,3 ve 2,4 katsayıları kullanılarak
benzer şekilde bir hesaplama yapılmaktadır. Örneğin, TCMB’de 100 Türk lirası zorunlu karşılık
bulundurması gereken bir bankanın yüzde 60’lık imkânın tamamını kullanması halinde döviz
cinsinden yatırılacak zorunluk karşılık tutarı
[100]x[0,4x1,4+0,05x1,8+0,05x2,1+0,05x2,3+0,05x2,4] = 99
olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla 100 TL’lik zorunlu karşılığın 60 TL tutarındaki kısmını
döviz cinsinden tutmak isteyen bir bankanın, 99 Türk lirası değerinde dövizi TCMB nezdinde
tesis etmesi gerekmektedir. Üst dilimlerin kullanılmaması halinde, bu dilimlere karşılık gelen
toplamlar sıfır olarak kabul edilmektedir. Benzer şekilde, TCMB’de Türk lirası zorunlu karşılık
bulundurması gereken bir banka, mevcut uygulama çerçevesinde bu tutarın en fazla yüzde
30’luk kısmını altın olarak tutabilmektedir. İmkânın tamamını kullanmak isteyen bankalar, bu
tutarın ilk yüzde 20’lik dilimi için belirlenen 1,2 ROK ile hesaplanan Türk lirası tutar karşılığında
altın yatırmakta, sonraki her yüzde 5’lik dilim için ise sırasıyla 1,7 ve 2,2 ROK kullanılarak
hesaplanan Türk lirası karşılığında standart altın TCMB’de tesis edilmektedir. Bununla birlikte,
gerekli görüldüğünde ROM’un parametreleri iç ve dış finansman koşullarındaki kalıcı
değişimlere uyum sağlamak için konjonktürel bir araç olarak da kullanmaktadır.
ROM uygulaması ile TCMB’nin net döviz rezervleri etkilenmemekte ancak brüt rezervlerini
artırmaktadır. ROM ile TCMB brüt döviz rezervlerinde bankacılık sektörünün payının artması
rezervlerin kısa vadeli sermaye akımlarına karşı daha etkin kullanımına yol açarak finansal
sistemin dayanıklılığını ve verimliliğini artıran bir faktör olmaktadır. Sermaye hareketlerindeki
oynaklık bankaların borç ödeme kapasitesini ve bilançolarını olumsuz etkileyeceğinden,
rezervlerde bankaların payının artması ve bu payın şokların niteliğine göre optimal olarak
kullanılabilmesi ekonomik etkinliği artırmaktadır.
ROM uygulamasının bir sonucu olarak, Türk lirası zorunlu karşılık yükümlülüğü için
TCMB serbest hesaplarda tutulan Türk lirası tutarı gerilerken, yabancı para cinsinden bloke
hesaplarda tutulan zorunlu karşılıklar artmıştır. Bu şekilde TCMB’den repo yoluyla borçlanmalar
ve piyasadaki Türk lirası likidite açığı azalmıştır. Söz konusu azalış, bankaların Türk lirası faiz
maliyetlerini azaltarak net faiz gelirlerini olumlu etkilemiştir. Bu imkânın kullanımı ile bankaların
yabancı para nakit ve benzeri varlıklarının bilanço içindeki payının ve bu varlıkların yabancı
para yükümlülükleri karşılama oranının arttığı gözlenmektedir (Oduncu, Akçelik, Ermişoğlu
2013).
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3.3 Zorunlu Karşılıklar
3.3.1 Vadeye Dayalı Zorunlu Karşılıklar
Zorunlu karşılıklar, temelde kredi arzını ve iç talebi etkilemek amacıyla kullanılmaktadır.
Hızlı kredi genişlemesine faiz artışıyla karşılık verilmesinin sermaye girişlerini besleyerek
makro finansal dengesizlikleri daha da artıracağı düşüncesi, alternatif politika seçeneklerini
gündeme getirmiştir. Bu çerçevede TCMB, bir yandan kısa vadeli faizleri düşük tutarak sermaye
girişlerini caydırmayı amaçlayan, diğer yandan zorunlu karşılık oranlarını artırarak kredi artış
hızını yavaşlatmayı hedefleyen bir stratejiyi uygulamaya koymuştur. Bu amaca yönelik olarak
Ekim 2010 tarihinden itibaren zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına son verilmiştir.
Ayrıca, finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla, zorunlu karşılık oranlarının kısa vade için
daha yüksek olacak şekilde vadelere göre farklılaştırılması yoluna gidilmiştir (Ünalmış ve
Ünalmış 2015). Özetle, zorunlu karşılıkların artırılarak vadelere göre farklılaştırılması şeklindeki
düzenlemeler, kısa vadeli sermaye girişlerinin ve kredi genişlemesinin yavaşlatılmasına yönelik
birbirini tamamlayan araçlar olarak tasarlanmıştır (Kara 2012).
Sermaye girişlerinin aniden zayıfladığı veya risk algılamasının arttığı dönemlerde zorunlu
karşılıkların düşürülmesi kredilerde ani duruş riskini azaltabilmektedir. Zorunlu karşılıkların
kredi arzı üzerindeki etkisi asıl olarak faiz koridoru sistemi ile etkileşim halinde ortaya
çıkmaktadır. Zorunlu karşılıklar ile piyasadan çekilen likiditenin TCMB fonlaması ile kolaylıkla
ikame edilebilmesi dolayısıyla zorunlu karşılık kanalının etkili olmaması beklenmektedir
(TCMB 2013). Ancak, uygulanan faiz koridoru sistemi ve aktif likidite yönetimi stratejisi, kısa
vadeli faizlerdeki oynaklığı artırarak mevduatın merkez bankası fonlaması ile ikame edilebilirlik
derecesini sınırlamaktadır.
3.3.2 Kaldıraca Dayalı Zorunlu Karşılık Uygulaması
TCMB, 2013 yılında banka bilançolarının büyümesini kontrol altına alabilmek için kaldıraca
dayalı zorunlu karşılık uygulaması yapılacağı ve bu oranın 2014-2015 yıllarında kademeli
olarak uygulanacağı mesajını vermiştir (TCMB 2013). Son küresel ekonomik krizden çıkarılan
en önemli derslerden biri olarak finansal sistemin yüksek kaldıraçla çalışmasının orta ve
uzun vadede ekonomik tahribata yol açacağının vurgulanmasıdır. Ayrıca, yüksek kaldıraçla
çalışmaktan kaynaklanabilecek risklerin ortaya çıkmadan önlenebilmesi için, mevcut duruma
kıyasla kaldıraç oranlarını aşırı düzeylere çıkaran bankalara ek zorunlu karşılık uygulanmasının
söz konusu olabileceği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Basel III çerçevesinde kaldıraç oranına
dayalı zorunlu karşılık oranının uygulanışı risklerin birikimini önleyerek makro riskleri azaltıcı
etki yapmaktadır. TCMB politikasına konu olan kaldıraç oranı, ana sermayenin toplam pasif
ve belirli dikkate alınma oranlarıyla bilanço dışı kalemler toplamına bölünmesi suretiyle (Ana
Sermaye / (Pasif Toplamı + Bilanço Dışı Kalemler)) hesaplanmaktadır.
Finansal sistemde borçlanma düzeylerinin aşırı yüksek olması küresel finans krizinin temel
nedenlerinden biridir. İktisadi yazın borçlanmanın döngüsel olduğunu, finansal genişleme
dönemlerinde yükseldiğini, daralma döneminde ise düştüğünü ortaya koymaktadır. Türk
bankacılık sektöründe ise bankalar varlıklarını büyütmeleri durumunda bunu borçlanmayı
artırmak suretiyle yerine getirmektedir. Kaldıraç oranının destekleyici bir araç olarak
kullanılması, bankacılık sistemin bütünü nezdinde yüksek borçlanmadan kaynaklanan risklerin
birikmesini sınırlamaktadır.

4.SONUÇ

Bu çalışmada 2008 küresel kriz sonrasında TCMB’nın uyguladığı yeni para politikası bileşimi
değerlendirilerek para politikası araçlarının nasıl ve hangi amaca yönelik olarak kullanıldığı
tartışılmaktadır. Yeni politika rejiminde fiyat istikrarı ana amacına uyumlu olarak makro-finansal
istikrarın gözetilmeye başlanması para politikasının hem yapısal hem de konjonktürel olarak
birden fazla aracı kullanmasını gerektirmektedir. Bu araçlar, temel para politikası aracı olan bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranı, zorunlu karşılık oranları, rezerv opsiyonu mekanizması, faiz
koridoru ve likidite yönetimi araçları olmaktadır. TCMB, ülkeye sermaye girişinin yüksek olduğu
dönemlerde, politika faiz oranını değiştirmeden faiz koridorunu aşağı doğru genişleterek kısa
vadeli gecelik faizlerin düşmesine neden olmakta, diğer yandan düşük faiz nedeniyle ortaya
çıkabilecek kredi artışlarını sınırlamak için zorunlu karşılıkları yükseltme yoluna gitmektedir.
Ayrıca, sermaye girişlerinin yüksek olduğu dönemlerde, bankalar ROM imkanını daha yüksek
oranda kullanmak eğiliminde olacaklar ve böylece TL’nin aşırı değerlenmesinin karşısı
alınmakta ve aynı zamanda ülkeye giren dövizin krediye dönüşüm oranı da azalmaktadır.
Sermaye girişlerinin yavaşladığı dönemlerde ise yukarıdaki işlemlerin tersi gerçekleşmiş
olacaktır. Böylece, TCMB birden fazla para politikası aracını birbirini tamamlayıcı biçimde bir
arada kullanarak hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı sağlamış olmaktadır.
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2001-2008 KRİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Cuma Demirtaş1
Kahraman Kalyoncu2

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin son dönemde tecrübe etmiş olduğu iki büyük kriz
(biri içsel 2001 krizi ve diğeri dışsal bir kriz olan 2008 küresel krizin) Türkiye ekonomisine
etkisi bakımından karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak iki krizinde işleyiş tarzı birbirine
benzemektedir. Fakat bazı göstergelerde farklıklar arz etmektedir. 2001 krizinde daralma hızlı
ve daha az olmasına rağmen, 2008 krizinde daralmanın yavaş ve derin olduğu gözlenmiştir.
Ekonomiye etkileri de bu yönde şekillenmiştir.
Anahtar Kelimeler: 2001 Krizi, 2008 Krizi, Karşılaştırma, Türkiye Ekonomisi

1.GİRİŞ

Kriz, çeşitli bilim dallarında ve aynı zamanda günlük konuşma dilinde çok yaygın olarak
kullanılabilen bir kavram olan ve Yunanca “krisis” kelimesinden gelen kriz kelimesi, sosyal bilimler
alanında çoğu kez “buhran” ve “bunalım” kelimeleri ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir.
Ekonomik anlamda kriz: Herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya döviz piyasasındaki
fiyat veya miktarlarda, kabul edilebilir bir değişme sınırının ötesinde gerçekleşen şiddetli
dalgalanmalar olarak tanımlanabilir(Sevim, 2012). Genel kabul gören yaklaşıma göre
özellikle yükselen piyasalarda yaygın olarak görülen finansal krizler ana hatlarıyla; para
krizleri, bankacılık krizleri, dış borç krizleri ve sistemik finansal krizler olmak üzere dört grupta
toplanmaktadır. Bu krizler genellikle birbirini takip ettiklerinden bunlar arasında kesin çizgilerle
ayrım yapılmamakla birlikte aşağıdaki gibi genel olarak açıklanabilmektedir (Delice, 2003).
Para krizleri: Ülke parasının döviz olarak değeri üzerindeki spekülatif bir atağın bir
devalüasyon ile sonuçlanması durumunda veya ülke otoritelerinin uluslararası rezervlerin
hacmini artırarak ve faiz oranlarını yükselterek ülke parasını savunmaya zorlandıkları durumda
(sabit ve yarı-sabit döviz kuru uygulaması altında ya da ülke parasından kaçış durumlarında)
ortaya çıkmaktadır.
Bankacılık krizleri: Bankaların yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen banka
iflasları ve banka başarısızlıkları; mudilerin mevduatların ödenemeyeceği korkusu ile banka
panikleri ve kaçış durumunda; ya da hükümetin banka kurtarma operasyonları altında
kamulaştırma amacıyla müdahale ettiği durumlarda veya büyük ölçüde geri dönmeyen
kredilerin varlığı durumunda ortaya çıkmaktadır.
Sistemik finansal krizler: Finansal sistemde ortaya çıkan ve finansal sistemin, varlık
değerlemesi, kredi tahsisi ve ödemeler gibi önemli işlevlerini kesintiye uğratan bir şok biçiminde
tanımlanmaktadır. Yani reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkilere sahip ve piyasaların işleyiş
gücünü bozan finansal piyasalardaki çöküşlerdir.
Dış borç krizleri: Bir ülkenin kamu ya da özel sektör kesiminin dış borcu ödeyememe
durumunda ortaya çıkmaktadır. Dış borç krizleri, dış borçlarını düzenli olarak ödemekte olan
bir ülkenin borcunun anapara ve faizlerini ödeyemeyeceğini ilan etmesi durumu olarak da
tanımlanabilir (Yay, Yay, & Yılmaz, 2001; Turgut, 2007).
Çalışmada Türkiye ekonomisin son dönemde yaşamış olduğu bir içsel diğeri küresel
bir kriz olan 2008 krizinin etkileri bakımından karşılaştırma yapılmıştır. Çalışma üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde ekonomik krize ait tanımlama ve Türkiye ekonomisine ait önemli
krizlere kısaca değinildi. Ardından son iki kriz döneminin sosyo-ekonomik göstergelerinin
karşılaştırması yapıldı. Ve son olarak ise bu krizler ve etkilerine yönelik kısa bir değerlendirme
yapılmıştır.

2. Türkiye’deki Krizlerinin Tarihi

Türkiye cumhuriyeti kuruluşundan günümüze her dönemi siyasi ve ekonomik krizlerle
geçen bir ülkedir. Yaklaşık iki yıla bir krizin görüldüğü ülkemizde önemli sayılabilecek krizlere
örnek 1960, 1980, 1982, 1990, 1994, 2000-2001 ve 2008 dönemlerinde yaşanan krizler
gösterilebilir. Türkiye’de 1980 öncesi krizler mal ve emek piyasaların gelişmediği, döviz ve para
piyasalarının olmadığı ortamda meydana gelmişlerdir. 1994 krizi Türkiye’de küresel özellikler
taşıyan ilk krizdir(Hepaktan & Çınar, 2011).
Finansman yaratma ve teknoloji üretme Türkiye ekonomisinin dışa bağımlığını artıran ve
her zaman önemli bir sorun olarak ortaya çıkan unsurlardır. Bu sorun her zaman Türkiye’nin
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önüne farklı şekillerde çıkmış ve iç ve dış nedenlerle sürdürülemeyecek boyutlara ulaştığında
ise iktisadi krizlere sebebiyet vermiştir. Türkiye ekonomisinin temel zayıflıklarından olan
kamu kesimi finansman açığı ve cari açık 1990 sonrasında ortaya çıkan krizlerde belirleyici
rol oynamaktadır. Bu sorunları sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik politikalarda tıkanma
meydana geldiğinde ise finansal krizler kaçınılmaz olmuştur. Türkiye’nin yaşamış olduğu 1994
krizinde kamu finansman açığı ve cari işlemler açığı temel rol oynamıştır. Buna ilaveten 1994
öncesi körfez savaşı ve Avrupa Para Krizi de etkili olmuştur (Oktar & Dalyancı, 2010).
Bir diğer kriz olan 2000-2001 krizlerinin nedenleri incelendiğinde de, ana faktörün önceki
krizlerde olduğu gibi yüksek cari işlemler açığı olduğu bilinmektedir. Türkiye’nin yaşamış
olduğu 1994 krizi ve sonrasında 1997-1998 Asya ve Rusya krizleri dış finansman iklimini
olumsuz etkilemiş ve temel sorunları daha da kötüleştirmiştir (Oktar & Dalyancı, 2010).
2008-09 krizinin nedenleri ve sonuçları incelendiğinde 2007 ortasında ABD’de konut
piyasasında ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa ve oradan dünyayı etkileyen kriz tüm ülkeleri
önemli ölçüde etkilemiştir. Kriz ülkelerde üretim ve refah kayıplarına yol açmıştır. Krizin yayılma
mekanizması, küresel düzeyde beklentilerin, kredi mekanizmalarının ve talebin bozulmasına
bağlı olarak iflaslar, üretim ve istihdamda bozulmalar şeklinde sonuçlanmıştır. Bu mekanizma
Türkiye ekonomisinde de aynı şekilde etkili olmuştur (Oktar & Dalyancı, 2010).Küresel kriz
öncelikli olarak yüksek ölçüde dış borcu birikmiş ve bu borcu çevirmek zorunda olan reel kesimi
etkilemiştir. Bilançolarında yüksek oranlı döviz bulunduran şirketlerin artan kredi maliyetleri ve
döviz kurundaki pahalılaşmadan olumsuz etkilemiştir. Bu sürecin üretimde daralma ve artan
işsizlikle birlikte durgunluğa sebep olmuştur (Yeldan, 2009).
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3. 2001 Krizi Öncesi ve Sonrası

Türkiye 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarıyla dışa kapalı ithal ikameci yaklaşımdan, dışa
açık ihracata dayalı kalkınma yaklaşımını benimsemiştir. Buna karşılık 1980 kararlarıyla devletin
temel sorunlarına (kamu sektörünün finansman dengesi kurulamamış, özelleştirme uygulaması
yeterince gerçekleşmemiş, devlet yeterince küçültülememiş ve bu nedenle iç borçlanma ve dış
borçlanma ihtiyacı artmış) çözüm bulunamamıştır (Yüksel & Murat, 2003).
Kriz öncesi dönem incelendiğinde Türkiye ekonomisinin uzun süreden beri devam
eden yapısal sorunlarının olduğu görülmektedir. Bu sorunların en önemlisi olarak görülen
kamu kesimi gelir gider arasında farkın hızla artması sonucu meydana gelen borç stokunun
varlığıdır. Bu çerçevede borç faizleri önemli rol oynamaktadır. Çünkü kamu kesimi açıkları
borçları artırmakta ve borçlara ödenen faizlerde kamu açıklarını artırmakta ve böylece borç
kısır döngüsü olarak tanımlanan borcun borçla ödendiği bir ekonomik yapı ortaya çıkmaktadır
(Yiğitoğlu, 2005).
2001 öncesi dönemde kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH’ya oranı 1998 yılında %
7.3 iken 1999’da % 11.9 ulaşmıştır. 1998 yılında iç borç stoku 11.312.885 milyar TL’den 1999
yılında hızlı bir artış gerçekleştirerek 22.920.145 milyar TL’ye ulaşmıştır. İç borç stokunun
GSMH’ya oranına baktığımızda 1998 yılında %22’den 1999 yılında kısa bir sürede hızlı bir artış
sonucu %29’a artmıştır. İç borç stokunun artmasının yanında dış borç stokuda önemli boyutlara
ulaşmış ve sürdürülemez duruma ulaşmıştır. 1995’de dış borç düzeyi 73.728 milyon $ iken,
1999’da 102.000 milyon $ olmuştur(Uygur, 2001).
Kamu kesimin borç stokunun bu kadar hızlı artmasında çeşitli unsurlar etkili olmuştur.
Bunlar; yüksek reel faizler, KİT zararları, personel harcamaları, sosyal güvenlik kuruluşlarının
açıkları, görev zararı uygulaması, kamu yatırımlarının verimsiz olması, kayıt dışı ekonomin
varlığı ve yeterli vergi gelirlerinin olmaması gibi yapısal sorunlar kamu açıklarının artmasında
önemli rol oynamıştır (Yiğitoğlu, 2005).
Bir diğer unsur ise sermaye hareketleri olmuştur.1989’da sermaye piyasasının -enflasyonu
indirmeden, döviz rezervlerini güçlendirmeden ve mali denetim kapasitesinin artırmadanliberalleştirilmesidir. Bu, ekonominin performansını net sermaye giriş ve çıkışlarına duyarlı hale
getirmiş, dış finansman sistemi genellikle borç nitelikli finansal araçlarla düzenlenen sermaye
akımlarına dayalı hale gelmiştir (Celasun, 2003).
Bir diğer unsur olarak bankaların açık pozisyonları gösterilebilir.1990’lı yılların krizlere
zemin hazırlayan bir özelliği, kamu açıklarının iç borçla finansmanında bankaların kısa vadeli
dış borçlanma ile yabancı para pozisyonları açıklarının artmasına sebebiyet vermeleridir.
Ticari bankaların bilanço-içi döviz pozisyon açıklarının büyümesi, kur risklerinin arttığını
göstermektedir (Celasun, 2003).
Bunlara ilave olarakTelekom ve Türk Hava Yolları’nın özelleştirilmesinde
gecikmeler sonucu, yabancılar tarafından “istikrar programı” hedeflerinin zamanında
gerçekleştirilemeyeceği konusunda bir güven bunalımının yaratılması ve bu sebeple bir Alman
bankasıyla bir ABD bankasının bir gecede 7 milyar doları aşan bir meblağı geri çekmeleri vb.
nedenler gösterilebilir. Ayrıca IMF’nin krizi yanlış teşhis ve bunun sonucunda yanlış tedavi
durumu daha da kötü hale getirmiştir. Türkiye bu likidite krizini; çok yüksek faizle, önemli döviz
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rezervi kayıpları ve IMF’den gelen 7,5 milyarlık ek rezerv ile atlatabilmiştir(Eğilmez & Kumcu,
2001; Uygur, 2001).
Türkiye 2000 yılında bir krizi atlatmakla uğraşırken 2001 Şubat ayında yeni bir krizle
yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu krizin nedenleri; bankalarda likidite sıkıntısının oluşması, hem
yerli hem yabancı aktörlerin döviz talebi, yurtdışına sermaye çıkışının artması, merkez bankası
rezervlerindeki azalma, TL’nin aşırı değersiz hale gelmesi, gecelik faizlerin ortalama %6000’lere
çıkması vb. nedenler gösterilebilir. Buna ilave olarak Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK)
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan gerginlik ve
bu gerginliğin başbakan tarafından siyasi kriz olarak lanse edilmesi krizin şiddetinin daha da
artmasına neden olmuştur(Uygur, 2001).
Kriz sonrasında döviz çapasının terk edilerek dalgalı kura geçilmiş buna karşılık faiz oranları
yükseltilmiştir. Ancak kur çapası uygulamasında müdahalesiz kur uygulamalarına geçilmesi,
döviz kurlarını aşırı dalgalı yaparak belirsiz bir ortama zemin hazırlamıştır. Ayrıca mali alanda
kullanılan daraltıcı politikaların bir sonucu olarak reel ekonomide yurt içi ve yabancı tasarrufların
azalması, bu durumun banka bilançolarına etkisi dolayısıyla kredi kanalının işlememesi;
yatırımların azalması ve reel ekonomide durgunluk sürecine girilmesine yol açmıştır. Dış
borçlanmanın artmasına ve ithalatın ucuzlamasına bağlı olarak dış açıkların artması, ödemeler
bilançosu istikrarını olumsuz yönde etkilemiştir. Buna karşılık dış açığı azaltmayı hedefleyen
önlemler yurt içi talebin daha fazla daralmasına neden olarak durgunluğu arttırmıştır. 1999 yılı
81 bankanın bulunduğu ve banka bolluğunun yaşandığı bir yıl olarak görülmektedir(Eğilmez
& Kumcu, 2001; Uygur, 2001).
Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonrasında sektörde hızlı çöküş ve tasfiye işlemi
gerçekleşerek bankaların %33’ü faaliyetlerini diğer bankalarla birleşme, son verme gibi
nedenlerle 2002 Aralığı’nda sayıları 55’e düşmüştür. Ekonomik krizlerin erken dönemdeki
etkilerinden biri devalüasyon nedeniyle ani olarak yoksullaşmasıdır. 2001 Şubat’ında yaşanan
devalüasyonda Türk Lirası Türkiye tarihindeki en fazla değer kaybına uğramıştır. Buna bağlı
olarak kişi başına düşen gelir de azalmıştır. Ekonomi % 9 daralma, milli gelir 51 milyar dolar
azalmış, kişi başına milli gelir 725 dolar azalmış, 19 banka batmış, 1,5 milyon kişi işsiz kalmış,
% 30’lara düşen enflasyon % 70’lere tırmanmış, hazinenin faiz ödemeleri % 101 artmış, iş borç
stoku 2000 yılının dört katına ulaşmıştır(Eğilmez & Kumcu, 2001).
2008 Krizi Öncesi ve Sonrası
ABD’de 2002 yılından itibaren uygulan genişletici para politikası (faiz oranlarının düşük
tutulması) başta ipotek kredili ev alımları olmak üzere tüketimi tetiklemiştir. Finans kuruluşları
Hedge fon olarak adlandırılan yapay fonlarla kredi araçlarını geliştirerek reel ekonomi ile
arasındaki organik bağın kopmasına neden oldu. Böylece finans kesimi reel kesiminin
boyutlarını aşarak sanal ortamda bir balonun oluşmasına neden oldu. Aynı zamanda kişilerin
yapay olarak servet artışı da gerçekleşmiş oldu. Ancak ipoteğe bağlı kredilerin ve diğer
kredilerin vadeleri geldiğinde borcun, kişilerin gelirleri ve değeri sanal olarak yükselmiş olan
gayrimenkulün borcu karşılayamadığı anlaşılınca sistem krize girdi. Borçların geri dönüşünde
güçlükler yaşanmasıyla finansal kurumlar iflas etmeye başlamıştır. Bu durum piyasalarda
tüketici güvenin azalmasına ve panik ortamın oluşmasına sebep olarak reel sektörde talebin
gerilemesine ve böylece krizin reel sektöre de yayılmasına neden olmuştur (Önder, 2009 ).
Türkiye 2008 krizine yüksek cari açık, ithalata bağımlı, dış borçları yüksek sanayi ve yüksek
işsizlik oranları ile girmiştir(Erdoğdu, 2009).
Kriz Türkiye’yi dört kanaldan etkilemiştir. Bunlar kredi kanalı, portföy yatırım kanalı, dış
ticaret kanalı ve son olarak yatırım kanalıdır(Hepaktan & Çınar, 2011)
i)
Kredi kanalı: Hem bankalar hem de özel şirketler dışarıdan kredi kullanmışlardır. Bu
kredi kaynakların krizden etkilenen kredi kaynaklarını olumsuz etkileyerek yurtiçindeki banka
ve şirketlerin bilançolarını küçültmeye zorlamıştır.
ii)
Portföy yatırım kanalı: Hedge ve özel yatırım fonları Türkiye’de finans akımında
önem taşımaktadır. Küresel krizde bu fonların azalması Türkiye’ye döviz girişlerinin azalmasına
ve böylece Türk lirasının değer kaybını hızlandırmıştır.
iii)
Küresel finans krizinin reel sektöre yansıması sonucu dünyada daralan talep sonucu
Türkiye’nin ülkelerle yaptığı -özellikle Avrupa birliği ülkeleriyle- ihracatı olumsuz etkilenmiştir.
iv)
Yatırım kanalı: Artan risk algısı ve azalan tüketici güveni ve yatırımcı davranışlarının
bundan negatif etkilenmesi sonucu özel yatırım harcamalarının azalmasıdır.
Krizin Türkiye’ye yansıması finansman, ticaret ve beklentilere göre şekillenmiştir. Sermaye
girişlerinde azalma ve bankacılık kesimine dayalı kredi kanallarının işlememesi iç ve dış talepte
azalma ve beklentilerin olumsuz yönde olması Türkiye ekonomisinde daralmanın daha da
derin olmasına neden olmuştur (Erdoğdu, 2009).
Türkiye ekonomisin en önemli sorunlarının başında gelen cari işlemler sorunu bu krizle
beraber artış göstermiştir. Cari açık ile işsizlik sorunu olgusu birbirleriyle bağlı olduğundan
gelişmiş ülkelerin taleplerindeki düşüşler doğrudan ihracat miktarlarını aşağıya doğru itmiştir.
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Böylece, küresel mali kriz ihracata dayalı çalışan Türk şirketler üzerinde üretim maliyetlerini
düşürmeleri yönünde baskı yaratarak artan cari açıkla beraber işsizlik oranlarında bir artış
meydana gelmiştir (Yazır, 2010). 2008-2009 yılındaki işgücü piyasası gelişmeleri reel ekonomik
krizin istihdam krizine dönüştüğünü özellikle 2009 yılının ilk çeyreğinde, işsizlik oranının
yüzde 14’e, ülkede ağır bir sosyal krize gidildiği kaygısını kuvvetlendirmiştir (Erdoğdu, 2009;
Kibritçioğlu, 2010). Artan işsizlik sonucunda yoksulluk sorunu beraberinde devlet müdahaleleri
ve sosyal yardımları da getirmiştir. Krizin en yoğun yaşandığı Avrupa ekonomilerinde
ciddi şekilde daralma yaşanmıştır. Yaşanan krizle birlikte Türkiye’nin bölge ülkeleri ile olan
ihracatında azalmalar olmuş ve ülkeye sermaye girişinde düşüşler yaşanmış ve dolayısıyla dış
talep daralması sorunu ile karşı karşıya kalınmıştır (Yurdakul, 2015).
Küresel krizin bir etkisi ise belirsizlik sonucunda tüketim, yatırım kararlarını olumsuz
etkileyerek ekonomik faaliyetlerin durmasına yol açmıştır.
Son olarak ise krizin sonucu olarak kamu maliyesi performansı büyümedeki azalmaya
paralel olarak vergi gelirlerin azalmasına ve reel sektörün canlanmasını teşvik için genişletici
politikaların uygulanmasına neden olmuştur (Erdoğdu, 2009).
2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine etkisi birçok Avrupa ülkesine göre görece az
olmuştur. Bunun başlıca sebepleri; Türkiye’de sermaye piyasalarında mortgage sistemi ve
kredilerine dayalı olarak çıkarılan menkul kıymetlerin yaygın kullanılmaması, Türk bankacılık
kesiminin 2001 krizinden sonra yapılan reformlarla yapısal olarak güçlü hale gelmesi ve
uygulanan mali disiplinin kararlı bir şekilde sürdürülmesidir (Kaykusuz, 2014).
4.Türkiye Ekonomisine Ait Ekonomik Göstergeler
Krizlerin etkilerinin ne boyutta olduğunu görebilmemiz için ekonomik göstergeler yol
gösterici olmaktadır. Bunlardan en önemlisi gayri safi yurtiçi hasıladır. Gayri saf yurtiçi hasıla
(GSYH) bir ülke sınırları içinde belli bir dönem içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para
cinsinden değerini ifade eder. GSYH’daki değişim bir ülke ekonomisinin daralma ve büyümesini
en açık şekilde gösteren önemli bir makro ekonomik göstergedir. Bu nedenle kriz dönemlerini
ve etkilerini göstermesi bakımından önemlidir. Bu bakımdan Türkiye ekonomisinin son iki
krizde GSYH’larının etkilenme derecesi ve krizin etkilerini daha net görebilmek mümkündür.
Bunun için kriz öncesi dönemdeki zirve (GSYH(2000Ç4 ve 2008Ç1) değerini kriz öncesi 7
çeyrek ve sonrası 9 çeyrekteki değerlerine bakılarak değerlendirme yapıldığında) 100 olarak
alınarak yapılan endekste her iki kriz döneminde de zirveden dip noktaya ulaşılması 4 çeyrek
sürmüştür (Adalet & Altuğ, 2010). Ancak 2008 krizinde Türkiye ekonomisinde daralmanın 2001
krizine göre daha fazla daraldığı ve krizden sonra toparlanmanın ise her iki krizde de benzer
seyir izlediği görülmektedir.
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Şekil 1. Mevsimsellikten Arındırılmış GSYH Değerleri (Kriz öncesi zirve=100)3

Kaynak: TUİK
İşsizlik Göstergeleri
İşsizlik göstergeleri ekonomik krizlere karşı duyarlı ve krizlerden etkilenen bir makroekonomik göstergedir. Bu bakımdan Türkiye ekonomisinin yaşamış olduğu son iki krizde bu
göstergenin ne derece olumsuz etkilendiği gösterilmeye çalışmıştır. Türkiye ekonomisi 2001
ve 2008 krizleri sonrası dönemlerinde iki defa kısa süreli olarak artış göstermiştir. Fakat bu
kriz dönemlerinde işsizlik oranlarının seyri farklılık arz etmektedir. İşsizlik oranı 2001 krizinden
sonraki dönemde sınırlı düzeyde azalma gösterirken, 2008 krizi sonrasında hızlı bir azalış
göstererek iki yıl içinde kriz öncesi seviyesinin altına inmiştir (Ceritoğlu, Gürcihan, & Taşkın,
2012).
3

Adelet ve Altuğ (2010) çalışması baz alınarak hesaplanmıştır.
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Şekil 2. İşsizlik Oranı
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
Şekil 2’de görüldüğü üzere 2000 yılında % 5,5 olan işsizlik oranın 2003’de % 11 ile zirveye
ulaşmıştır. 2004-2006 döneminde işsizlik oranın büyümenin gerçekleşmesine rağmen kriz
öncesi seviyelerinden çok uzak olduğu görülmektedir. 2008 krizinde ise Türkiye ekonomisinin
gecikmeli olarak etkilendiğini ve işsizlik oranın 2007’de % 10 düzeylerindeyken bu oranın
2009 yılında % 14’le zirveye ulaştığını görüyoruz. Dolayasıyla Türkiye ekonomisinin işsizlik
göstergesine göre 2001 krizinde 2008’e göre kısmen biraz daha fazla etkilendiğini söylenebilir.
Kişi Başına GSYH Göstergeleri
Krizlerin etkilerini göstermesi bakımından bir diğer önemli gösterge KGSYH’dır. Bir
ülkenin GSYİH o ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman, kişi başına düşen GSYİH elde edilir. Kişi
başına düşen millî gelir ise bir ülkenin yurttaşlarının ortalama gelir düzeyi hakkında fikir verici
bir göstergedir.
Şekil 3. Kişi Başına GSYH Göstergesi

Kaynak: TUİK
Şekilde görüldüğü üzere 2001 yılında KGSYH 2001 krizinde yaklaşık olarak 1100 dolar
azalırken, bu değerin 2008 krizinde yaklaşık olarak 2000 dolar azalma gerçekleştirmiştir.
Dolayısıyla 2001 krizine nazaran Türkiye ekonomisi 2008 krizinde kısmen daha fazla
etkilenmiştir.
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Dış Ticaret Göstergeleri
Dış ticaret malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına hareketi ile ilgili olup alım
ve satım işlemlerin teslimi açısından ithalat ve ihracat olarak iki şekilde gerçekleşir. Dış
ticaret hacmi ülke ekonomisin dış dünya ile bütünleşme derecesini göstermektedir. Krizden
etkilenmeyi göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenle Türkiye ekonomisine ait ihracat ve
ithalat değerlerine yer verilmiştir.
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Şekil 4. Mevsimsellikten Arındırılmış İhracat Değerleri (Kriz öncesi zirve=100)4

Kaynak: TCMB
Şekil 4 incelendiğinde son iki krizde farklılığın ihracat kaleminde gerçekleştiği
görülmektedir. 2008 küresel kriz olması nedeniyle ve Türkiye’nin en büyük ihracat partnerinden
biri olan Avrupa birliğinin krizden olumsuz etkilenmesi ihracat kalemine olumsuz yansımıştır.
Şekilde zirveden dibe inişin üççeyrek sonunda gerçekleştiği sert bir çöküş yaşanmıştır.
Toparlanmanın ise yavaş bir seyir izlediği görülmektedir. 2001 krizin ise Türkiye’nin iç
dinamiklerinden kaynaklan bir kriz olması nedeniyle ihracata olumsuz etkisi olmamıştır.

Şekil 5. Mevsimsellikten Arındırılmış İthalat Değerleri (Kriz öncesi zirve=100)5
Kaynak: TCMB
Şekil 5 incelendiğinde Türkiye’nin son iki kriz dönemine ait ithalat değerleri yer almaktadır.
İhracatın aksine ithalat değerlerinin her iki kriz döneminde benzer seyir izlediği görülmektedir.
2008 krizin 2001 krizine göre ithalat kalemini biraz daha fazla etkilediği söylenebilir.
Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında ise her iki krizde de dip noktasına dört çeyrek
4
5

Adelet ve Altuğ (2010) çalışması baz alınarak hesaplanmıştır.
Adelet ve Altuğ (2010) çalışması baz alınarak hesaplanmıştır.
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sonra ulaşılmıştır. Fakat bu son yaşanan krizlerinin ekonomiye etkileri yönünden farklılıklar
görülmektedir. 2001 krizinin ekonomiye etkileri (kriz öncesi dönemde yaşanan devalüasyon
ve finans piyasalarında yaşanan sıkıntılardan kaynaklı olması muhtemel) daha ani olmuş
ve ekonomi ilk çeyrekte % 6.7 küçülmüştür. 2008 krizine bakıldığında ise küçülme yavaş
gerçekleşmiş fakat 2001 krizine göre daha fazla bir daralma meydana gelmiştir. Fakat krizden
toparlanma süreçleri benzerlik göstermektedir.
Tablo 1: Reel Ve Finans Piyasalarında Krizin Etkisi, Dip Noktasında Tepe Noktasına
Göre Değişim (%)

GSYH

2001

2008

% -11.40

% -13.20

Sanayi Üretim Endeksi

% -12.14

% -20.48

İşsizlik oranında artış

% 4.12

% 4.16

İşsizlik sayısında artış (bin kişi)

987

1285

Dış ticaret hacmi

% -17.43

% -36.89

Dış kredi girişleri

% -100.6

% 133.6

İMKB-100

% -52.4

% -41.4

Döviz kurlarında artış

% 140.5

% 33.9

Gösterge faizde artış

% 116.5

% 6.2

Reel kredi hacmi

% -45

% -2.9

Portföy yatırımları

% -193.7

% -131.3

Kaynak: TEPAV
Tablo 1’de krizlerin tepe ve dip noktalarında bazı finans ve reel sektör göstergelerin
değişimlerini göstermektedir. Göstergeler incelendiğinde 2008 krizinin bir küresel kriz olması
ve bunun öncelikle ABD’de konut piyasasında başlayıp sonrasında Türkiye’nin en büyük ticaret
partneri olan AB’yi etkilemesi dış talepteki azalma sonucu ihracatta azalmaya neden olmuştur.
Bu durum 2008 krizinin 2001 krizine göre istihdam ve üretimi daha fazla etkilemiştir. Finansal
göstergelerinde ise 2001 krizi sonrasında finansal sektörde özelliklede bankacılık sektöründe
yapılan düzenlemeler sonrasında 2008 krizinde 2001 krizine göre çok az etkilenmiştir. Fakat
küresel krizin dış kaynaklı olması dış kredi girişlerini olumsuz etkilemiştir. Özetle, 2001 krizin
finansal ve reel piyasaları etkileyen ani bir kriz olarak değerlendirsek, 2008 krizin 2001 krizine
göre daha yavaş ve derin bir kriz olarak değerlendirilebilir (TEPAV, 2010).

SONUÇ

Türkiye ekonomisinin son dönemde yaşamış olduğu biri cumhuriyet tarihinin en büyük
krizi olarak nitelendirilen 2001 krizi ve diğeri tüm gelişmiş ülkelerin yanı sıra Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeleri de etkileyen 2008 küresel krizidir. Çalışmamızda kriz dönemlerine ait
bazı makroekonomik göstergelerin tek tek karşılaştırması yapılmıştır. Buna göre çalışmadan
elde edilen bulgulara göre2001 krizinin kendi iç dinamiklerden kaynaklanan sorunlar
neticesinde yaşamış olduğu ve finansal derinliği olan bir iç kaynaklı kriz, 2008 küresel krizi ise
dış kaynaklı ve reel sektörü derinden etkileyen ve makroekonomik göstergeler üzerinde daha
yıkıcı etkileri olan bir kriz olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 2001 krizine girişin ve toparlanmanın
2008 krizine göre kısmen daha ani ve hızlı olduğu görülmektedir.
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EĞİTİM VE KALKINMA SENTEZİ EKSENİNDE KOP EYLEM PLANI
ÜZERİNE SPESİFİK BİR İNCELEME
Orhan Savaş1
Nimet Arslan2
Mevlüt Umur3

ÖZET

Gelişen ve büyüyen eğitim anlayışlarında değişen parametreler genel olarak kalkınmayı
etkilemektedir. Bu etkilenme sosyolojik ve ekonomik bağlamda eğitimden kaynaklı
gerçekleşmektedir. Bundan dolayı eğitim ve kalkınma arasında olan ilişkinin ülkelerin ileri
düzeyde gelişimlerine katkı sağlayacağı bilinmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine
ulaşabilmeleri için kalkınmacı bir zihniyetle eğitimi ele almaları gerekmektedir. Ulusal
konjonktürde var olan bu anlayış sağlayacağı verimin fazla olması adına bölgesel düzeye
indirgenen politikalarla işlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Aksaray, Karaman, Konya ve
Niğde illerinin kalkınmacı bir zihniyetle gelişmesini hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma
Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresinin bölge için yayınladığı KOP Eylem Planı incelenmeye
alınmıştır. İnceleme eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkinin boyutu dikkate alınarak yapılmış
olup eylem planın sağlayacağı katkılar, eksiklikler ve bu senteze göre olması gerekenler spesifik
bir şekilde ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. İncelemenin sağlıklı olabilmesi adına durum
analizi yöntemi uygun görülmüş ve uygulanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda KOP Eylem
Planının eğitim ve sosyal kalkınma ile ilgili kısımlarının bölgenin sosyolojik göstergeleri dikkate
alınarak hazırlandığı ve sonuçlarla eğitim ve kalkınma sentezine uygun eylemler belirlendiği
anlaşılmıştır. Eylem planın bölgesel düzeydeki etkisi farklı düzeylerde olduğu görülmüş ve bu
etkinin çıktısı eylem planın diğer kısımlarına yansıdığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Kalkınma, KOP Eylem Planı,

1.GİRİŞ

Ülkeler arası rekabet her alanda kendini göstermektedir. Rekabetin sağlıklı ve verimli
olması ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile paralellik göstermektedir. Bundan dolayı gelişmişliğin
temel etkenlerinden biri olarak görülen kalkınmacı zihniyet ve buna uygun politikalar bu
rekabete destek sağlamaktadır. Kalkınma olgusuna daha yakından bakmak gerekirse, dünya
çapında bütün toplumların ve devletlerin başta gelen genel bir hedefidir. 1200’lü yıllardan
itibaren başlayan şehirleşme, 1400’lü yılların ikinci yarısından itibaren başlayan Rönesans
ve bilimsel zihniyetin değişmesi, Aydınlanma çağı ve arkasından gelen sanayi devrimi ve
toplumsal devrimler kalkınmanın temelini oluşturur (Ergün, 2011). Ülkemizde kalkınmanın
temelleri Cumhuriyetin ilanına kadar dayanmaktadır. Ancak kalkınma politikalarının sistemli
bir şekilde oluşması ve uygulanması 1960 yılından sonra başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda
Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş olup günümüze kadar 3 adet perspektif plan ve dokuz
adet beş yıllık kalkınma planı hazırlamıştır. Genellikle İnsan Gücü Modeli ve Sosyal Talep
Modeliekseninde planlar hazırlayan bu kuruluş, şimdi bile Türkiye’nin temel yatırım politikasını
belirlemektedir (Ergün, 2011). Bu bilgilerden hareketle baktığımızda gelişmişliğin uzun
bir süreci kapsadığı ve kalkınma olgusunun temel taşı olduğu dikkate alınırsa dinamizmi
sürdürecek bireylerin var olması için eğitimin önemi anlaşılmaktadır. Kalkınmanın
sağlanmasında eğitim, önemli bir yer tutmaktadır. Eğitimin sistemli uygulandığı ülkelerde
kalkınma hedeflerine daha sağlıklı ulaşıldığı gözlenmektedir. Eğitimin tanımına baktığımızda
bireylerde istendik davranışlar yaratma süreçleri olarak tanımlanıyor. Bu tanımda kalkınma ile
olan ilişkisine baktığımızda toplumsal unsurların sağlayacağı faydalar açısından bakılabilir.
Ayrıca, eğitim insana ve ülkenin geleceğine yapılmış en önemli ve kârlı yatırım aracı olarak
görülüyor (Ergün,2011). Eğitim olgusunun sosyolojik özellikler dikkate alınarak kalkınmacı
bir temele oturtulması gelişmişliğe azami düzeyde katkı sağlayacaktır. Gelişmişlik düzeyinin
eğitim açısından ele aldığımızda uzun bir perspektife yayılan ve sağlam bir kalkınma anlayışına
oturtulduğunu söyleyebiliriz. Kalkınma unsurlarının aktif şekilde kullanılması nitelikli
insanlarla mümkündür. Nitelikli insanların oluşması ise kaliteli bir eğitimle mümkün olacaktır.
Bundan dolayı kalkınma politikalarının sağlıklı işleyebilmesi için nitelikli bireylerin var olması
gerekmektedir. J.S.Coleman, bir ülkenin ekonomik kalkınma düzeyi ve derecesini anlamakta
kullanılacak ölçütlerden biri de eğitimdir, diyor. Ekonomik göstergelerin yanı sıra, ülkelerin
demokratik yapıları ve bunu sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri de gelişmişlik ölçütlerindendir
(Ergün, 2011)
1
2
3
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EĞİTİM VE KALKINMA
SENTEZİ EKSENİNDE KOP
EYLEM PLANI ÜZERİNE
SPESİFİK BİR İNCELEME

1.1 Amaç
Bu çalışmanın hazırlanmasının amacı gelişmişlik düzeyinin temel etkenlerinden ikisi olan
eğitim ve kalkınmanın ilişkisi ortaya konularak KOP Eylem Planının sosyal kalkınma ile alakalı
kısımlarını incelemek ve planın sağlayacağı katkılar, eksiklikler ve önerileri ortaya koymaktır.

2.YÖNTEM

2.1 Araştırma Yöntemi
Nitel araştırma çerçevesinde yapılan bu araştırmada durum analizi yöntemi kullanılmıştır.
2.2 Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma kapsamında eğitim ve kalkınma olgularından hareketle ortaya konulan eğitim
ve kalkınma sentezi üzerine araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda incelemeye alınan
KOP Eylem Planı ve sosyal kalkınma ile alakalı kısımları evrak incelenmesi yolu ile bulunarak
eğitim ve kalkınma sentezi ile olan ilişkisi belirlenmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Eğitim ve Kalkınma Sentezi
Bir toplumun refah seviyesinin yükselmesi ve korunması için sağlam politikaların
atılması gerekmektedir. Bu politikalar kısa vadede olduğu gibi uzun vadede de avantaj
sağlamalıdır. Uzun vadede avantaj sağlanabilmesi adına kalkınma politikaları oluşturulmakta
ve uygulanmaktadır. Kalkınma politikalarının sürdürülebilirliğine baktığımızda eğitim unsurları
dikkatimizi çekmektedir. Eğitimin sistematik yapısı ve işlenilebilirliği ne kadar kaliteli olursa
kalkınma politikalarının uygulanabilirliği de o kadar kaliteli olacaktır.
Eğitimin tanımına baktığımızda bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı
olarak istendik dönüşüm ve gelişim meydana getirme süreci olarak nitelendirilir. Eğitimin
toplumsal dinamizmde sağladığı olanaklara baktığımızda:
1- Bilinçli bireyler yetiştirme
2- İhtiyaç olan nitelikli insan gücünü
3- Teknolojik gelişmenin sağlanması
4-Sağlıklı kalkınmanın gerçekleşmesi
5- Kültürel unsurların devamlılığı
gibi olanakları görebiliriz. Bundan dolayı eğitimin sürdürülebilir kalkınmadaki yeri
vazgeçilmezdir. Eğitimin kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olması da eğitim politikalarını
buna göre tasarlamaya itmiştir. Eğitimin kaliteli bir hale getirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın
daha aktif olacağına işarettir. Bu nedenle okullaşma oranının ve öğrenci başına düşen araçgereç sayısının artması, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının düşük olması,
yaygın eğitim kurumlarına devam eden ve tamamlayan kursiyer sayısındaki artış vb. bir
ülkenin eğitim seviyesinin, nitelikli insan gücünün en önemli sermayesi ve kalkınmanın da ham
maddesidir (Çelik, Yeşilyurt,2013)
Gelişmiş ülkeler kendi ekonomilerine ve toplumlarına duvarlar öremiyor. Gelişmiş
ülkelerdeki bilgi ve teknolojilerin gelişmekte olan ülkelere aktarılmasında en önemli rolü
eğitim kurumları oynuyor. Burada kastedilen, teorik bilgiden çok yönetim teknikleri, yenilikçi
teknoloji, teknik uzmanlık, iş becerileri, üretim metodolojisi, ar-ge kapasiteleridir. Gelişmekte
olan ülkeler bu yollarla gelişmiş ülkeleri yakalayıp rekabet edebiliyor. Bu bilgileri bir ulusal
gelişme stratejisi içinde elde edip istikrarlı bir hükümetle ve eğitim kurumları ve yerli sanayi ile
de destekliyorlar. (Ergün,2011)
Kaliteli eğitimin üretimsel yönünü incelediğimizde yetişmiş nitelikli eleman ihtiyacını
karşılayarak sürdürülebilir kalkınmanın devinimini sağlamaktadır. Bunun dışında Eğitimin
üretim yönü: bilimsel araştırmayı teşvik etmesi, kabiliyetleri keşfetmesi, iş ortamlarına kolay
uyum sağlaması, bilgi ve becerilerin yeni kuşaklara doğru ve hızlı aktarımının sağlanması,
ekonomik bunalımlara daha dayanıklı kılmasıdır. Ayrıca eğitimin tüketici yetiştirme yönü de
vardır.
Eğitim yatırımlarının ulusal ekonomiyi güçlendirecek şekilde olması gerekir. (Ergün, 2011)
Eğitimin ekonomik yönüne baktığımızda üretimin ve tüketimin sağlanmasında etkin rol
oynadığını görmekteyiz.
Eğitimin ekonomik gelişmeye etkileri:
- Mesleki-teknik işgücünü geliştirir
- Halkı girişimci, yeniliklere açık, bilinçli tüketici olarak sanayileşmeyi destekleyici olması
yönünde eğitir
- Eğitilmiş kişi, yeni icat ve keşifleri daha kolay kabul eder,
- Eğitilmiş kişi, kaliteli işgücüdür, makineleri daha doğru ve yaygın kullanır,
- Eğitilmiş kişi, yeni buluşları üretimde daha çabuk uygular,
- Eğitilmiş kişi, ülke içinde ve uluslararası dolaşımda daha hareketli bir işgücü oluşturur,
- Eğitilmiş kişi, teknik, ekonomik ve siyasi kararlar verirken daha doğru ve sağlam kararlar
verir (Ergün,2011)
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Tüm bunlar çerçevesinde incelediğimizde kalkınmanın temel taşlarının uzun soluklu
olması için eğitilmiş bireylerin var olması gerekmektedir. Geleneksel ve modern kalkınma
modellerinde eğitim unsurları varlığını korumaktadır. Eğitim ve kalkınma arasındaki bu ilişkinin
devam etmesi belirlenecek olan politikalara bağlıdır. Eğitim ve kalkınma odaklı tasarlandığı
sürece sorun oluşmayacaktır. Eğitimin her alanında bunu destekleyecek programlar
uygulanmalı, kaliteli eğitim yapılmalı, güncel stratejiler geliştirilmelidir. Bu çerçevede işlenecek
konular: barış, demokrasi, güvenlik, vatandaşlık, yoksulluk, insan hakları, sosyal ve ekonomik
kalkınma, sağlık, cinsiyet eşitliği, kültürel farklar, çevre koruma, doğal kaynakları yönetme,
kırsal ve kentsel gelişme, üretim ve tüketim örnekleri... Eleştirel ve yaratıcı düşünce teşvik
edilmelidir ( Ergün, 2011)
3.2. KOP Eylem Planı
KOP Eylem Planı hazırlık süreci 30 Nisan 2012 tarihinde Bakanlıklar, Valilikler, Üniversiteler,
Kalkınma Ajansları ile yapılan yazışmalarla başlamıştır. KOP Eylem Planı 30 Aralık 2014 tarihinde
Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunda onaylanmıştır. KOP Eylem Planı, KOP Bölgesini bir bütün
olarak ele alan ilk resmi kalkınma planı olup, bölge potansiyelini, bölge insanı ülke için en üst
düzeyde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. KOP Eylem Planının temel amaçlarına baktığımızda:
-Bölgede yaşayan insanların gelir düzeyini yükseltmek,
-Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik olarak bölgenin
ekonomik ve sosyal kapasitesini sürdürülebilir şekilde geliştirmek,
-Ülkemizin Onuncu Kalkınma Planı ve 2023 hedeflerine ulaşması için gerekli katkıyı
sağlamaktadır.
Ana gelişim eksenlerine baktığımızda:
-Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı,
-Ekonomik yapının güçlendirilmesi,
-Altyapının geliştirilmesi ve kentleşme,
-Beşeri ve sosyal yapının güçlendirilmesi,
-Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
KOP Eylem Planı için 243 proje yürütülecek olup 9 Milyar 927 ¨ kaynak tahsis edilmiştir.
(KOP Eylem Planı Tanıtım Kitabı- Erişim Tarihi: 18.7.2015)
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3.2.1 KOP Eylem Planının Eğitim ve Kalkınma Sentezine Uygun Eylemleri
1.Okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) fiziki alt yapı iyileştirilecek, okullaşma
oranları artırılacaktır.
1.1 Konya: Okul öncesi okullaşma oranının brüt %37,85’dan %70’e çıkarılması
için 1220 adet derslik yapılacaktır.
1.2 Karaman: Okul öncesi okullaşma oranının brüt %47,92’den %70’e
çıkarılması için 87 adet derslik yapılacaktır.
1.3 Niğde: Okul öncesi okullaşma oranının brüt %40,25’den %70’e çıkarılması
için 135 adet derslik yapılacaktır.
1.4 Aksaray: Okul öncesi okullaşma oranının brüt %37,6’dan %70’e
çıkarılması için 177 adet derslik yapılacaktır.
2. İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.
2.1 Konya: Onuncu kalkınma planı hedefi olan derslik başına düşen öğrenci
sayısının 30’a düşürülmesi amacıyla 433 derslik yapılacaktır. İlköğretimde il genelinde
derslik başına öğrenci sayısı 30’un altında olduğu halde ilçe düzeyinde yüksek olan ilin
ihtiyacı büyükşehir belediyesi gelirlerinden karşılanacaktır.
3.Ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.
3.1 Konya: 1004 adet derslik yapılacaktır. Devam eden 2560 öğrenci
pansiyon tamamlanacaktır.
3.2 Karaman: 68 adet derslik yapılacaktır. Devam eden 500 öğrenci
pansiyon inşaatları tamamlanacaktır.
3.3 Aksaray: 104 adet derslik yapılacaktır. Devam eden 800 öğrenci
pansiyon inşaatları tamamlanacaktır.
3.4 Niğde: 40 adet derslik yapılacaktır. Devam eden 100 öğrenci
pansiyon inşaatı tamamlanacaktır.

kapasiteli
kapasiteli
kapasiteli
kapasiteli

4.Okulların altyapı eksiklikleri tamamlanacaktır.
4.1 KOP İlleri: Eğitimin tüm kademelerindeki mevcut okulların donanım
ve tadilat ihtiyaçları ile konferans salonu, açık ve kapalı spor tesisleri gibi ihtiyaçları
karşılanacaktır.
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5. Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.
5.1 Konya: Yapılacak kütüphane sayısı: 40
5.2 Karaman: Yapılacak kütüphane sayısı: 4
5.3 Aksaray: Yapılacak kütüphane sayısı: 8
5.4 Niğde: Yapılacak kütüphane sayısı:8
6. Eğitim-öğretimin etkinliği artırılacaktır.
6.1 KOP İlleri: Öğrencilerin yeterliliklerini, farklı öğrenme yetisini merkeze
alan, ölçme ve değerlendirmeye dayalı etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunan
rehberlik araştırma merkezleri yapılarak okullara ve eğitim kurumlarına yönelik rehberlik
ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. Bilim ve sanat merkezleri yapılacaktır.
6.2 KOP İlleri: UNİKOP Yaygın Eğitim ve Araştırma Projesi uygulanacaktır.
Proje kazanımları 3 yılın sonunda UNİKOP bünyesindeki üniversitelerin ortak kullanımına
devredilecektir.
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7. Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla bölge
üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.
7.1 Aksaray: Üniversitelerin eğitim ve idari mekan kapasitesi güçlendirilecektir. Bu
kapsamda devam eden Mühendislik Fakültesi 1. Etap, Eğitim Fakültesi 2. Etap, Rektörlük Binası,
İİBF T blok yapım işleri tamamlanacak; yeni proje olarak İslami İlimler Fakültesi, Turizm Fakültesi,
Yabancı Diller Yüksekokulu, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi yapım işleri
başlatılacak; altyapı, çevre düzenlemesi, makine-teçhizat, tefrişat ve bakım-onarım ihtiyaçları
karşılanacaktır.
7.2 Aksaray: Üniversite yerleşkesinde yaşam kalitesini ve memnuniyetini artıracak
sosyal,sportif ve kültürel altyapılar geliştirilecektir. Bu kapsamda devam eden 4000 seyircili
tibün yapım işi tamamlanacak, yeni proje olarak kütüphane yapım işi başlatılacaktır.
7.3 Aksaray: Üniversite kütüphanesi basılı ve elektronik yayın sayısı açısından
geliştirilecektir.
7.4 Karaman: Üniversitelerin eğitim ve idari mekan kapasitesi güçlendirilecektir.
Bu kapsamda Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu, Sağlık YO Ek Bina, BESYO, İslami İlimler
Fakültesi (likit kaynaklardan) yapım işleri tamamlanacak; yeni Eğitim Fakültesi ve Rektörlük
hizmet binası yapım işleri başlatılacak; altyapı,makine-teçhizat,tefrişat ve bakım-onarım
ihtiyaçları karşılanacaktır.
7.5 Karaman: Üniversite yerleşkesinde yaşam kalitesini ve memnuniyetini artıracak
sosyal,sportif ve kültürel altyapılar geliştirilecektir. Bu kapsamda güneş enerjili yarı olimpik
kapalı yüzme havuzu ve Kütüphane Binası yapım işleri tamamlanacaktır.
7.6 Karaman: Üniversite kütüphanesi basılı ve elektronik yayın sayısı açısından
geliştirilecektir.
7.7 Konya: Üniversitelerin eğitim ve idari mekan kapasitesi güçlendirilecektir. Bu
kapsamda Karapınar MYO, Merkezi derslikler, Deney Hayvanları Merkezi, Yunak MYO İkmal
İnşaatı, Rektörlük Binası, İktisadi ve İdari Bilimler yapım işleri tamamlanacak; altyapı,makineteçhizat,tefrişat ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanacaktır.
7.8. Konya: Üniversite yerleşkesinde yaşam kalitesini ve memnuniyetini artıracak
sosyal,sportif ve kültürel altyapılar geliştirilecektir. Bu kapsamda Kültür Merkezi ve Müze,
Merkezi Kafeterya, Rektörlük konutu işleri tamamlanacaktır.
7.9 Konya: Üniversite kütüphanesi basılı ve elektronik yayın sayısı açısından
geliştirilecektir.
7.10 Konya: Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin mevcut altyapılarının uygulamalı
eğitime hazır hale geliştirilmesi ile ilgili altyapı geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
7.11 Konya: Üniversitelerin eğitim ve idari mekan kapasitesi güçlendirilecektir.
Bu kapsamda Ortak Derslikler, Mühendislik Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
Gastronomi Mutfağı ve Atölye yapımı işleri tamamlanacak; altyapı,makine-teçhizat,tefrişat ve
bakım-onarım ihtiyaçları karşılanacaktır.
7.12 Konya: Üniversite yerleşkesinde yaşam kalitesini ve memnuniyetini artıracak
sosyal, sportif ve kültürel altyapılar geliştirilecektir. Bu kapsamda Kapalı Spor Salonu yapım işi
tamamlanacaktır.
7.13 Konya: Üniversite kütüphanesi basılı ve elektronik yayın açısından
geliştirilecektir.
7.14 Konya: Merkezi Araştırma Laboratuarı kurulacaktır.
7.15 Niğde: Üniversitelerin eğitim ve idari mekan kapasitesi güçlendirilecektir. Bu
kapsamda Mimarlık Fakültesi 1.Etap,Eğitim Fakültesi, Enstitü Binası, İİBF Amfi Binası yapım işleri
tamamlanacak; yeni proje olarak Mühendislik Fakültesi Ek blok yapım işi başlatılacak;altyapı,
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çevre düzenlemesi ,makine-teçhizat,tefrişat ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanacaktır.
7.16 Niğde: Üniversite yerleşkesinde yaşam kalitesini ve memnuniyetimi artıracak
sosyal, sportif ve kültürel altyapılar geliştirilecektir. Bu kapsamda Kültür ve Kongre Merkezi,
Çarşı Binası yapım işi tamamlanacak, yen proje olarak kapalı yüzme havuzu ve antrenman spor
salonu yapım işleri başlatılacaktır.
7.17 Niğde: Üniversite kütüphanesi basılı ve elektronik yayın sayısı açısından
geliştirilecektir.
7.18 Niğde: Niğde Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin mevcut altyapısının
uygulamalı eğitime hazır hale getirilmesi ile ilgili altyapı geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
7.19 KOP İlleri: Bölge Üniversitelerinde öğretim üyesine düşen lisans ve ön lisans
toplam öğrenci sayısının 10. Plan hedefi olan 36’ya düşürülmesi amacıyla öğretim üyesi
yetiştirme programlarında ve ilgili diğer kadrolarda yeterli artış sağlanacaktır.
7.20 Aksaray: Aksaray öğrenci yurdu (750 kişilik)
7.21 Karaman: Karaman öğrenci yurdu (500 kişilik)
7.22 Konya: Konya öğrenci yurdu genel toplamı (3290 kişilik)
7.23 Niğde: Niğde öğrenci yurdu genel toplamı (1500 kişilik)
7.24 KOP İlleri: Ülkemizde eğitim alan yabancı öğrenciler, eğitimleri sonrasında
kendi ülkelerinde irtibat noktası olmaları ve ülkemizin sağlık sisteminin tanıtımını yapmaları
hususunda önem arz etmektedir. Bu sebeple bölgedeki üniversitelerin başta hekim ve hemşire
olmak üzere yabancı kontenjanlarının artırılması sağlanacaktır.
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8.Beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
8.1 KOP İlleri: KOP İllerinde KOP Sosyal Gelişim Programı uygulanacaktır. İstihdam,
sosyal içerme, kültür-sanat,spor,girişimcilik, hareketlilik,yaratıcılık bileşenlerinde, kurum ve
kuruluşlarının projeleri desteklenecektir. Projeler ile özellikle yoksul ve sosyal imkanlara
erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar,işsizler,göç etmişler ve kentlerin gecekondu
bölgelerinde yaşayan kesimlere yönelik projeler desteklenecektir.
8.2 KOP İlleri: ‘’Gönüllü Eğitmenler Koordinasyon ve Eğitim Birimi’’ Projesi
uygulanacaktır. Kırsal alandaki en önemli sorun nitelikli eğitmenlerin ihtiyaç alanlarındaki
yetersizliğidir. Bu ihtiyaçtan hareketle KOP kırsalında seçilecek pilot yerleşimlerde başlangıç
olarak 50 gönüllü ile eğitim faaliyetlerine başlanacaktır. Ayrıca bölgenin yetiştirdiği sanatçıların,
yazarların, sporcuların, işadamlarının, kamu kurumlarında üst düzey görevlerde bulunmuş ve
emekli olmuş kişilerin ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin teorik bilgilerinden ve bölgeye
ilişkin teorilerinden faydalanılacaktır. Bu bilgi ve deneyim aktarımı için gerektiğinde bu kişilerin
bölgede gönüllük esasına göre istihdamı sağlanacaktır.
8.3 KOP İlleri: Bölgede sürdürülebilir insani gelişmeyi sağlamaya yönelik il bazında
insan sermayesi, sosyal dokudaki kırılganlıklar, sosyal alanda öncelikli müdahale gerektiren
alanları da kapsayacak şekilde sosyal yapı analizleri tamamlanacaktır.
9.Gençlik merkezlerinin altyapısı güçlendirilecek ve gençlik çalışmaları
yürütülecektir.
9.1 KOP İlleri: Bölge içerisinde 18-30 yaş arasındaki gençlerin karar alma
mekanizmalarına katılımlarını artırmak, kişisel gelişimlerine katkı sunmak, akranlarıyla
birlikte çalışma kültürlerini geliştirmek, gelişen teknolojiyi takip ederek yenilikçi
yaklaşımları uygulamalarını sağlamaya yönelik gençlik faaliyetleri yürütülecektir.
Ayrıca Karaman ilinde Türkçenin başkenti olması hasebiyle gençlik alanında sosyal ve
kültürel etkinliklerin düzenlenmesi sağlanacak ve dünya gençlerinin Türkçeye olan ilgisi
artırılacaktır.
9.2 KOP İlleri: Gençlerin tarıma olan ilgilerini artırmak, mesleki gelişimlerine katkı
sunmak, erken yaşlardan itibaren tarımsal faaliyetleri öğrenmelerini sağlamak için KOP Gençlik
Tarım Kampları düzenlenecektir. 13-25 yaş arası gençlerin katılacağı kamplarla bölgede bir
gençlik harekeliliği başlatılacak, gençlerin tarım alanlarında uygulamalı eğitimler almaları
sağlanacaktır.
9.3 KOP İlleri: Bölgede gençlik faaliyetlerinin yürütülmesi için bir model
geliştirilerek bir KOP ilinde pilot olarak uygulanacaktır. Bu model, daha sonra
yaygınlaştırılması için ilgili kuruma devredilecektir.
9.4 KOP İlleri: Nüfus ve ihtiyaç kriterlerine göre belirlenecek yerleşim alanlarında
gençlik merkezleri kurulacaktır.
9.5 Konya: Beyşehir Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri yapılacaktır. (KOP Eylem PlanıErişim tarihi: 18.7.2015)
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4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Eylem Planının ilgili maddeleri göz önüne alındığında kalkınmacı bir zihniyetin
hakim olduğu anlaşılmaktadır. Gerekçe olarak beşeri sermayenin gelişimi üzerine oluşturulan
eylemler bireyi merkeze alarak oluşturulmuştur. KOP Bölgesinin fiziki,sosyolojik ve ekonomik
yönleri dikkate alındığında bölgenin dinamizminin ortaya çıkarılacağı ön görülmektedir. Eğitim
olgusunun işlenirliğine son hadde kadar zemin sağlayacak bu eylemler bölge için oldukça
önemlidir. Ancak gençlik alanında oluşturulan eylemler bölgenin sosyal ve fiziki envanterini
fazla dikkate almadığını veriler ışığında görebilmekteyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığının bölgede
uyguladığı politikalar, Gençlik alanında tam donanımlı hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları,
Belediyelerin ilçelere varan düzeyde bulunan gençlik merkezleri ve Üniversitelerin faaliyetleri
bu düşünceyi desteklemektedir. 2023 Vizyonu bulunan Türkiye Cumhuriyeti ve kurumları
belirledikleri vizyonlarında daima kalkınmacı bir felsefeye sahip olmuşlar ve buna uygun eğitim
çıktıları talep etmişlerdir. Bu tarz politika, eylem, felsefe vb temelinde daima beşeri sermayenin
niteliğinin artırılması yatmaktadır.
Eylem Planının Eğitim ve Gençlik ile alakalı eylemleri bölge için oldukça önemlidir.
2014-2018 yılları arasında gerçekleştirildiği takdirde beşeri sermayenin niteliğinin artması
kaçınılmazdır.
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ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ: GÜNEY KORE VE TÜRKİYE
KARŞILAŞTIRMASI
Cuma Demirtaş1
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ÖZET

Çalışmada gelişmiş ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan üniversite-sanayi
işbirliğinin (ÜSİ) ülkemizde ve Güney Kore’de uygulanma şekilleri ve çıktıları ile karşılaştırma
yapılmıştır. Bulgulara göre, Türkiye’nin araştırma harcamalarına Güney Kore’den daha fazla
kaynak ayırmasına rağmen, bunun çıktıya dönüşmesini sağlayacak olan sanayi ile işbirliğini
yeterince gerçekleştiremediği görülmektedir. Güney Kore’nin ÜSİ politikalarının reel sektör
ile bulaşmasını sağlayacak mekanizmayı Türkiye’ye göre daha iyi gerçekleştirdiği söylenebilir.
Başvurulan patent sayılarının Türkiye’ye göre çok yüksek olması ve son dönemlerde teknoloji
ve katma değeri yüksek ürünlerle dünya ekonomisinde dikkat çeken ülkelerden biri olması
bunun kanıtıdır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite sanayi işbirliği, Türkiye, Güney Kore, Teknoloji

Giriş

Kalkınma ve modernleşme sürecinin en önemli girdilerinden olan teknoloji üretimi
gelişmekte olan ülkeler için zor ve masraflıdır. Günümüzün rekabetçi ortamında yer alabilmek
için katma değeri yüksek ve teknoloji yoğun mallar üretebilmek, markalar yaratmak ve
yenilikçi (inovasyonla) küresel pazarlara entegre olabilmek zorunlu hale gelmiştir. Gelişmekte
olan ülkelerin teknoloji transfer etmelerinin birçok yolu vardır. Bunlardan en yaygın olanları;
yatırım malları ithalat yoluyla ülkeye teknolojinin girmesi, patent anlaşmaları ile teknolojinin
satın alınması ve yabancı sermaye girişiyle teknolojinin sağlanması şeklinde teknoloji
transfer edilebilmektedir. Fakat bu üç yöntemde ülkenin büyük harcamalar yapmasını ve
dışa bağımlılığını artırmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkeler bu gelişmekte olan ülkelere eskiyen
teknolojilerini ya da daha fazla emek yoğun teknoloji gerektiren imalat sanayilerini (tekstil,
otomotiv, gıda) aktarırken, kendileri en son teknoloji gerektiren katma değeri yüksek ürünler
üretebilen sanayileri (robot, elektronik, nano teknoloji vb.) kendileri yapmaktadırlar (Sarı, 2011).
Teknoloji ve inovasyonun en uygun yöntemlerinden biri günümüzde üniversite ve sanayi
işbirliğidir. ÜSİ kişilere göre farklı şekillerde ifade edilse de sonuçta aynı şeye odaklanmaktadır.
Bazı araştırmacılara göre ÜSİ tanımlamaları şu şekilde ifade edilmektedir;
Xu (2010) göre ÜSİ girişimci unsurlarla üniversiteler ya da bilimsel araştırma enstitüleri
arasındaki yenilikçi işbirliği olarak tanımlanmaktadır.
Ömürbek ve Halıcı (2012) göre ÜSİ, üniversitelerin sahip olduğu kaynaklar ile sanayinin
mevcut olduğu kaynakların toplum yararını gözeterek bir yöntem ve sistem çerçevesinde
mükemmel bütünleşmesi sonucu yapılan eğitim-öğretim, AR-GE ve diğer hizmetlerin tamamı
olarak tanımlanabilir.
Küçükçirkin (1990) göre ise; ÜSİ, sanayi ve üniversitenin bilimsel, teknolojik ve ekonomik
açıdan gelişmesini sağlamak amacıyla üniversitelerin kaynakları (mevcut bilgi potansiyeli,
nitelikli beyin gücü) ile sanayinin tecrübeleri ve finansal gücünün bir sistem çerçevesinde
birleştirilerek çıktı elde etmek olarak tanımlanabilir.
Daha birçok tanımlamaya rastlamak mümkün fakat bütün tanımlamaların odak noktası
üniversite ve sanayinin kaynaklarının etkin kullanılarak daha az maliyetle daha nitelikli ve ileri
teknolojili ürünler üretebilmektir. Böylece ÜSİ sonucu elde edilecek faydalar sanayi üretiminin
AR-GE faaliyetleri sonucunda teknolojik bilgi ve bilimsel bilginin üretim sürecine dahil
edilerek kalite ve verimliliğin artması ve toplumun refah seviyesinin artması beklenmektedir.
İşbirliği olmaksızın AR-GE ve inovasyon yapmak hem maliyetli hem de dünyadaki teknolojik
gelişmelerin dışında kalmak gibi riskleri beraberinde getirmektedir. Bu yüzden ÜSİ bilim ve
teknolojinin içselleştirilmesinde, yenilenerek kuvvetlendirilmesinde, pazarın ihtiyaçlarına
cevap verecek mal, hizmet ve üretim süreçlerine dönüştürülmesinde, ülkelerin hızlı atılım
yapmalarında temel faktör olmaktadır. Bu nedenle günümüzde ülkeler için teknoloji elde
etmenin önemli yollarından biri olan Üniversite-Sanayi işbirliğinin devletin desteği ile
şekillenen birçok yöntemi vardır. Bunları kısaca değerlendirirsek (Kiper, 2010);
Genel Araştırma Destekleri: Maddi yardımlar bağışlar, ekipman desteği ve araştırma
tesisleri kurulumuna yönelik destekler olarak faaliyetleri kapsamaktadır.
İnformel Araştırma İşbirlikleri: Üniversite ve sanayideki araştırmacılar arasında resmi
olmayan (informel) ilişkileri kapsamaktadır.
1
2

Arş Grv. Cuma Demirtaş, Aksaray Üniversitesi, cuma87demirtas@gmail.com
Doç.Dr. Kahraman Kalyoncu, Aksaray Üniversitesi, kkalyuncu@yahoo.com
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Sözleşmeye Bağlı Araştırma Çalışmaları: Özel bir araştırmaya yönelik olarak sanayi
tarafından verilen sözleşmeye dayalı destekleri ifade etmektedir.
Bilgi Transferi ve Eğitim Projeleri: Danışman değişim programları ve öğrencilere sanayide
sağlanan staj programların yürütüldüğü iş birlik faaliyetlerini kapsamaktadır.
Üniversite-Sanayi İşbirliğiyle Yürütülen Devlet Destekli Araştırma Projeleri: Devletin
üniversite ve sanayi işbirliği ile yürütülen bir özel projeye vermiş olduğu destekler bu
kapsamdadır.
Araştırma Konsorsiyumları: Birçok paydaşın devletin desteğiyle yapmış oldukları büyük
çaplı araştırma programlarını kapsamaktadır.
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ya da Enstitüleri: İşbirliği içinde araştırmaların
yürütüldüğü devlet destekli tesisler veya merkezler olarak hizmet vermektedir.
Kuluçkalıklar ve Teknoparklar: Yeni kurulan firmalara gelişebilme desteği sağlayan
yapılardır. Bu yapılar insan kaynakları, eğitim, danışmanlık bilimsel araştırma vb. alanlarda
öğrenci ve firmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Teknoloji Transfer Merkezleri (TTM): Üniversitede yapılan araştırma sonuçlarını profesyonel
bir yaklaşımla ticarileştiren bir ya da birden fazla üniversite ve araştırma kuruluşları ile doğrudan
ya da dolaylı olarak ilişkili olan kurumsal yapılar olarak tanımlanabilir (Aslan, 2007).
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ÜSİ hakkında genel bir bilginin
verilmesi, ardından çalışmanın konusunu oluşturan Türkiye ve G.Kore’nin ÜSİ politikaların ve
çıktılarının karşılaştırılması, son bölümde ise genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

1.Üniversite Sanayi İşbirliğinin Tarihsel Gelişimi

Bilindiği üzere üniversiteler tarihsel ve toplumsal perspektifte bilgi üretiminde kritik rol
oynamışlardır. İlk üniversitelerin ortaya çıktığı ortaçağdan 19. yüzyıla kadar üniversiteler, temel
görevlerinden olan eğitimi gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Fakat sanayi devrimiyle birlikte
bu görevinin yanında araştırma görevini de iktifa etmeye başlamıştır (Yusuf, 2007; Etzkowitz,
1983). Bu gelişme birinci akademik devrim olarak nitelendirilmektedir. İkinci devrim ise
üniversitelerin uygulamalı ve sanayi odaklı faaliyetleri yürütmesiyle başlamıştır. Bununla birlikte
üniversite ve sanayi işbirliğinden bahsedilmeye başlanmaktadır. İlk ÜSİ odaklı faaliyetlerin
ABD’de uygulanmaya başlandığı görülmektedir. Bunun sonuncunda ABD’nin diğer ülkelere
göre gelişmiş olmasının önemli sebeplerinden biri başarılı bir ÜSİ programını yürütmekte
yatmaktadır. ABD’nin bugün geldiği teknoloji gelişmişliğindeki konumu bu ÜSİ’nin önemini
fark etmesi ve bunun için gerekli olan altyapıyı sağlamasıdır (Kiper, 2010; Yusuf, 2007).
Dünya ÜSİ tarihinin başlangıcı olarak ABD’de 1853 ve 1857 yılında ÜSİ’yi öngören bir yasa
taslağının sunulmasıyla başlamıştır. Bu yasa taslağına göre üniversitelerin mevcut bilimsel ve
klasik eğitimler yanında sanayi ve tarım kökenli iş sahiplerine eğitim verilmesi ve karşılığında
bu üniversitelere kamu arazilerinin bağışlanmasını öngörmekteydi. Fakat bu yasa daha sonra
1862 yılında Morill yasası olarak uygulamaya başladı. 1914 yılında Smith-Lever yasası ile bu
kapsam genişletilerek farklı meslek grupları da dahil edilmiştir. Bu uygulama ile tarım ve
veterinerlik alanlarında farklı uygulamalardaki araştırma ve işbirliği çalışmaları
“deneyim
istasyonları” olarak desteklenmektedir (Kiper, 2010; Yusuf, 2007). Fakat ÜSİ’nin araştırma
alanına ilk girdiği yer Almanya’dır. ÜSİ’nin önemi gelişmiş ülkeler tarafından anlaşılmış ve
1970’den sonra buna yönelik politikalar artış göstermiştir. Bu ülkelerin ÜSİ sonucu ekonomileri
büyüyerek toplumların sosyal refahı kısa sürede üst seviyelere ulaşmıştır (Ömürbek & Halıcı,
2012). ÜSİ’nin gerekliliği gelişmekte olan ülkelerin kalkınması açısından önem arz etmektedir.
Bu nedenle ÜSİ’nin tüm kesimlerce desteklenmesi gerektiği gerçeği yadsınamaz.

2. Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi
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Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin başarılarının arka planında üniversitelerde
üretilen bilginin sanayiye aktarıldığı ve iyi şekilde uyarlandığı görülmektedir. Bunun en güzel
örnekleri teknolojik öğrenme ve AR-GE yatırım harcamalarına yapılan kamu sektörüne dayalı
inovasyon programları sayesinde Doğu Asya ülkelerin (Japonya, Çin, G.Kore vs.) önemli atılımlar
gerçekleştirmişlerdir. Bu ülkeler ÜSİ’ni geliştirecek zemini oluşturarak gelişmiş batılı ülkelerle
arasındaki farkı kapatmada önemli yol katetmişlerdir (Agénor, Canuto, & Jelenic, 2012).
Üniversitelerdeki teorik bilginin sanayi ile buluşturabilmenin en etkin yollarından birisi
olan üniversite ve sanayi kuruluşların sürekli irtibat içinde olabileceği fiziki mekanlara ihtiyaç
teknoparkları ortaya çıkarmıştır. Gelişmiş ülkelerin 1950 yıllarında başlatmış olduğu bu
teknopark girişimleri 1980’li yıllarda teknoloji transfer ofislerinin kurulması ile etkinliğinin daha
da artırılması amaçlanmıştır.
Günümüzde küresel rekabet edilebilirlik önemli bir unsur olmaktadır. Küresel olarak
rekabet edilebilirliği sağlayan teknoloji ve bilgi gücüne sahip olmak temel araç olmaktadır.
Bu yüzden sanayileşme evresini tamamlayamamış ülkelerde teknoloji transferi teknolojiyi
elde etmenin en önemli aracı olmaktadır. Fakat teknoloji transferi sadece ülkeden ülkeye
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değil aynı zamanda firmadan firmaya, üniversite veya AR-GE kuruluşlarından firmaya
şeklinde de olabilmektedir. Firmalar için büyük bir hakimiyet unsuru olan teknolojiye sahip
olabilme günümüzde firmaların tek başına yönetebileceği bir seviyeyi aşmış bulunmaktadır.
Teknolojideki hızlı değişim firmaları kendi iç kaynakları ile dış kaynakları birleştirmeye
itmektedir. Bu kaynaklar üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer firmalarda olabilmektedir.
Bugün gelişmiş ülkelere bakıldığında bu tür yetenek birleştirici iş birliklerinin bu
aktörler arasında çok iyi bir şekilde uygulandığını görmekteyiz (Kılıç & Ayvaz, 2011). ÜSİ’nin
etkin işleyebilmesi için taraflarının görevleri, sorumlulukları ve beklentileri iyi bir şekilde
tanımlanmalıdır. Bunun sonucunda oluşacak işbirliğinin taraflara sağlayacağı katkılar göz
önünde bulundurulmalıdır.
Bu katkılar üniversite için; eğitim ve araştırma çalışmaları için finansal destek sağlamak,
sanayi ile işbirliğini önkoşul olarak gören kamu fonlarından yararlanmak, kamu fonlarına
nazaran daha az kural ve sınır içeren özel fon akışını çoğaltmak, kamu yararına hizmet sunma
misyonunu yerine getirmek, öğrencilerine ve fakültelerine endüstriyel tecrübe alanları açmak,
anlamlı problemler belirlemek, bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, mezunlarına
iş alanları yaratmak vb. faydalanma alanları yaratmaktadır.
Sanayi için; üniversitenin araştırma altyapısına ve insan kaynaklarına erişmek,
kendisinde olmayan laboratuar uzmanlıklarına erişmek, üniversitelerce sağlanan sürekli
eğitim faaliyetlerinden yararlanmak, şirket prestiji ve imajını yükseltmek, teknolojilerinin
genişlemesine ve yenilenmesine olanak sağlamak, gelecekteki elemanlarını seçebilmek,
rekabet öncesi araştırma olanakları sağlamak, üniversitenin temel ve uygulamalı araştırma
sonuçlarına erişerek bunlardan yeni ürün ve proses geliştirme çalışmalarında yararlanmak,
kendi araştırma kapasitesini artırmak, bölge ve ülkeye karşı sosyal sorumluluk görevini yerine
getirmek vb alanlarda faydalar sağlayarak şirketin küresel ölçekte rekabet edilebilirliğini
artmaktadır (Kiper, 2010). Üniversite-sanayi işbirliğinde ülke ekonomisi için ekonomik
gelişmenin sağlanması ve onun sürdürülebilir temeller üzerine inşa edilmesini sağlamaktadır.
Bu konuda tarafların (devlet, üniversite ve sanayi) taleplerini dikkate almak bu işbirliğinin
sağlıklı işleyebilmesi için önemlidir. Tarafların işbirliği sürecindeki beklenti ve istekleri de şöyle
özetlenebilir;
Üniversitenin istekleri: Ortak araştırma sonuçlarının yayım hakları, buluşların
patentleşerek kamuya açılması, sanayi ile ileriki aşamalarda da işbirliği, uzun dönemli araştırma
fonları, ticari başarının paylaşımı, tazminat, ticari sorumluluklardan arınma, prestij vb. istekleri
bulunmaktadır.
Sanayinin istekleri: Rekabet üstünlüğü, kendi teknoloji tabanını oluşturmak, yeni
teknolojilere pencere açmak, uygun termine bağlı ve sonuç almaya yönelik çalışma ilişkileri,
araştırma çalışmalarının yönlendirilmesinde kontrol, en uç teknoloji üretenlerle ilişki kurma,
fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, riskin tanınması ve paylaşımı, yatırımlarının geri
dönüşlerinin sağlanması şeklinde sıralanabilmektedir.
Devletin ise, teknoloji tabanlı ekonomik gelişme, kamusal yarar ve denetim gibi talepleri
vardır (Kiper, 2010). Kısacası bu talepler dikkate alınarak oluşturulan üniversite ve sanayi
işbirliğinin üniversiteye, sanayiye, ülke ekonomisine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir
(Bal & Akçi, 2013).
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3. Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği Politikaları

Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğine ilişkin ilk düzenlemeleri beş yıllık kalkınma
planlarında aramak daha doğru olacaktır. Bu doğrultuda birinci beş yıllık kalkınma planında
(1963-67) araştırma-geliştirme için gerekli faaliyet ve ortamların oluşturulması için TÜBİTAK’ın
kurulması gösterilebilir.
İkinci beş yıllık kalkınma planında (1968-72) özel sektöründe AR-GE faaliyetlerinde
bulunabilmeleri için çeşitli, düzenlemeler yapılmıştır.
Üçüncü beş yıllık kalkınma planı (1973-77) teknoloji seçimi ve transferi konularını öne
çıkaran teknoloji politikası başlığı planda yer almıştır. Bu politika dahilinde ÜSİ’yi engelleyen
üniversitelerde yaratılan bilimsel bilgi ve teknolojik bilgiyi sanayiye aktarmayı sağlayacak ve
teknoloji transferini yürütecek kurumsal yapının ve teknoloji geliştirecek alt yapının yetersiz
olduğu vurgulanmıştır.
Dördüncü beş yıllık kalkınma planı’nın (1979-83) kayda değer bir gelişme yaşanmamıştır.
Beşinci beş yıllık kalkınma planı (1985-89) üniversite-sanayi işbirliği etkin hale gelmesi ve
üniversitelerin belli alanlarda uzmanlaşması teşvik edilecektir” politikası ile üniversite sanayi
işbirliği için en somut örnektir.
Altıncı beş yıllık kalkınma planı’nı (1990-94) döneminde beş teknopark ve iki ileri teknoloji
araştırma enstitüsünün (Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Türkiye Patent Enstitüsü) kurulması
üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen somut gelişmelerdir. Ayrıca üniversite-sanayikamu üçlüsü arasında işbirliğini geliştirecek yapıların oluşturulması amacıyla teknoparkların
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kurulması veya yaygınlaştırılması da üniversite- sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik hedefler
olarak değerlendirilebilir.
Yedinci beş yıllık kalkınma planı (1996-2000) yer alan jenerik teknolojilerin geliştirilmesi,
bilgi ağ alt yapısının oluşturulması, kamu tedarik politikası, risk sermayesi, özel sektör ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi, teknoloji merkezleri ve parkları ile patent hakları gibi
düzenlemeler ÜSİ geliştirmeye yönelik olarak değerlendirilebilir.
Sekizinci beş yıllık kalkınma planı’nda (2001-05) sanayinin teknoloji kapasitesinin
geliştirilmesi için ÜSİ ile ilgili kurumlar ve yapıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-13) teknolojik gelişme ve inovasyon başlığı hazırlanmış,
ÜSİ geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler oluşturulmuş ayrıca üniversitelerin toplumla
ve iş dünyası ile tam bir etkileşim içinde olmasını sağlayarak yerel uzmanlaşma alanlarına
yoğunlaşmanın sağlanması için gerekli eğitim, araştırma hizmet faaliyetlerinin gerçekleşmesi
hedeflenmiştir (Erdil, vd. 2013).
Son dönemlerde ülkemizde ÜSİ işbirliğinin hızlandırılmasına yönelik önemli bir adım
SAN-TEZ programın uygulanmaya başlanmasıdır. 27 Şubat 2014 “Sanayi Tezleri Projelerinin
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” yürütülen sanayi tezleri (SAN-TEZ) programı; sanayimizin
önemli kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin AR-GE ve inovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını
üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini
amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Bu programla Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek
AR-GE ve yenilik projeleri için Türkiye’de yerleşik işletmelerin sektör büyüklüğüne bakılmaksızın
katma değer yaratan bütün firmaların yararlanabildiği bir programdır (Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, 2015).
• Bu programın hedefi;
• Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
• Ülkemizin dünya pazarlarında rekabet edilebilirliğini artmak amacıyla katma değeri
yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemlerin geliştirilmesinin desteklenmesini
sağlamak
• KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürünü kazanmasını sağlayıcı politikalar üretmek
• Sanayimizin yaklaşık olarak % 98’ni oluşturan KOBİ’lerin geleneksel yöntemlerden
ziyada teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya yönelik cesaretlendirici faaliyetlerde
bulunmak
• Bu işletmelerin kendi imkanları ile gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve
inovasyona yönelik çalışmalarda hem üniversite hem de kamunun desteğinin sağlayacak
mekanizmaların kurulmasını sağlamak.
• Üniversitelerde üretilen bilginin çıktıya dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak.
• Akademisyenler ve öğrenciler arasında şirketleşme kültürü kazandırılarak yeni yenilikçi
şirketlerin ortaya çıkmasını desteklemek.
• Üniversitelerde yapılan çalışmaların sanayinin ihtiyaç ve isteklerine yönelik olarak
gerçekleşmesini sağlayıcı mekanizmaları oluşturmak.
Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin
desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam
edilmesinin önünü açmaktır (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015).

4. Güney Kore Üniversite-Sanayi İşbirliği Politikaları
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G.Kore ekonomisi bazı yönleriyle Türkiye ekonomisi ile benzerlikler taşımaktadır. Kore
savaşı ile yıkıma uğrayan ülke 1970’li yıllarda başlayan ekonomik ve teknolojik kalkınma
süreciyle önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Savaş sonrasında ithal ikameci, 1960’lı yıllardan
sonra ise ihracat eksenli politikalar çerçevesinde ücretlerin devlet eliyle düşük tutulduğu ve
ihracat yapan şirketlere vergi indirimi ve çeşitli kolaylıkların sağlandığı devlet güdümlü kalkınma
politikaları uygulamışlardır. 1970’li yıllar ağır sanayi ve kimya sanayi, 1980’li yıllar otomotiv ve
elektronik, 1990’lı yıllardan itibaren Asya krizinde büyük yaralar alan G.Kore küresel ekonomide
söz sahibi olmanın yolunun kendi teknolojisi ve markalarını üretmekten geçtiği gerçeğinden
hareketle bilişime önem vermiştir. Devletin desteklediği aile şirketleri (chaebol) 1997 krizinden
sonra yeniden yapılandırılmış ve KOBİ’ler özelliklede teknolojik ve AR-GE yapmayı hedefleyen
girişimci işletmeler desteklenmiştir (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2012).
Bu amaçla 2000’li yıllara kadar teknoloji transferi ve doğrudan yabancı yatımlar ile
teknolojiyi ülkesine getiren G.Kore, kendi markası ve teknolojisiyle rekabete hazır hale gelmiştir.
Böylelikle 1962-1993 yılları arasında doğrudan teknoloji yatırımların %56’sını, teknoloji
lisanslarının ise % 50’sini Japonya’dan alan G.Kore 2000’li, yıllara kadar önemli ölçüde azaltarak
kendi teknolojisini üreten konuma gelmiştir (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2012; Mathews & Hu,
2007). 2000’li yıllar itibariyle teknoloji geliştirmeye yönelik uygulamış olduğu politikaları kısaca
şu şekilde özetlenebilir;
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Teknoloji ve bilim bakanlığının kurulması, KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE faaliyetlerini
teşvik edici faizsiz kredi imkanı, devlet eliyle teknokent ve silikon vadilerin kurulması, yüksek
öğretimde teknoloji odaklı çalışmalara teşvik ve ödüllerin verilmesi, AR-GE konusunda başarılı
olan kuruluşların ödüllendirilmesi gibi teknoloji ve inovasyonu teşvik edici uygulamalar
olarak gösterilebilir. Fakat bu teşviklere rağmen G.Kore’nin 1990’lı yıllara kadarki ekonomik ve
kalkınma sürecinde üniversitelerin rolü kısmi olarak yetersiz kalmıştır. Çünkü; akademisyenlerin
endüstri ihtiyaçlarına göre programlarını değiştirmeye yönelik teşvik mekanizmasının yokluğu,
üniversitelerin AR-GE’ye daha fazla kaynaklarının aktarılmasını gerektiren bir motivasyon
unsurunun olmaması, ÜSİ’yi geliştirecek ara yüzlerin olmaması gibi faktörlerden dolayı katkıları
önemli ölçüde olmamıştır (Mathews & Hu, 2007).
Bundan dolayı G.Kore, ÜSİ kapsamında şu konulara öncelik vermiştir: İnsan kaynaklarını
geliştirme, teknoloji geliştirme, teknoloji transferi, teknoloji desteği ve son olarak da
ekipman paylaşımı ve altyapı oluşturma gibi beşeri ve teknolojik gelişmede üniversitelerin
daha aktif olması için gerekli mekanizmayı sağlamıştır. Ülke genelinde akademisyenlerin
performanslarına göre ücretlendirme politikası sonucunda akademisyenlerin öğretim ve
akademik araştırma konularından, patent sayısı ve sanayi ile ortak projeler geliştirmesi gibi
bilimsel ve teknik çalışmaların sayısında artış yaşanmıştır (Mathews & Hu, 2007).
G.Kore hükümetinin ÜSİ teşvik edici mekanizmaları gerçekleştirebilmek için uygulamaya
koyduğu temel politikaları ise şu şekilde sıralanabilir: Teşvik sisteminde yapılan reformla
üniversite ve özel şirketlerin bilgi paylaşımının gönüllük esasına dayandırılması ve böylece
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, işbirliğini geliştirici yapısal ve finansal düzenlemeler,
sanayinin ihtiyaçlarına göre üniversitelerin eğitim ve araştırmalarının dizayn edilmesi, yasal
çerçeveye dayandırılarak hükümetin ÜSİ’ni aktif olarak desteklemesinin sanayinin geliştirilmesi
ve rekabetçiliği artıran önemli faktör olduğundan dolayı işbirliğinin destekleyen daha kapsamlı
projelerin hayata geçirilmesi için politikalar üretilmiştir.
1990 öncesi dönemde hakim olan “kazananları desteklemek” stratejisinden vazgeçilerek
üniversitelerin daha aktif bir rol oynayabileceği “işlerlik kazandırma” stratejisi benimsenmiştir
(Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş, 2014).
Üniversitelerin yenilikçi kapasitelerini geliştirmeye yönelik olarak üniversiteler arasında
eğitim ve araştırma konularında rekabetin artırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda
üniversitelerin performans değerlendirilmesi olarak SCI’da yayın sayısı baz alınmıştır (Yıldız
Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş, 2014).
Eğitim için bu politikalar uygulanırken araştırma amaçlı olarak fon ve programlar devreye
sokulmuştur. 1999 yılında başlatılan ve yılda 290 milyon ABD doları kaynak aktarılan “beyin
Kore” isimli bir politika uygulanmaya başlanmıştır. Bu politikaların amacı uluslararası kabul
gören dergilerde yayın sıralamasında en iyi 10 araştırmacı üniversite yaratmak ve üniversiteden
sanayiye doğru teknoloji transferi yapan en gelişmiş 10 ülke arasında yer almak olarak
belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda yayın sayısı artmış ve üniversite ve sanayi işbirliği
gelişmiştir (Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş, 2014).
ÜSİ geliştirilmesi için uygulanan modeller: “Endüstriyel eğitim ve endüstri-akademi
işbirliğini geliştirme kanunu ile üniversite-sanayi ve sanayi için mesleki eğitim programlarını
geliştirmek üzere kurulmuş en önemli yasal düzenlemeler arasındadır (Yıldız Teknik Üniversitesi
Teknopark A.Ş; Mathews & Hu, 2007). Görüldüğü üzere G.Kore’nin ÜSİ’yi geliştirecek
mekanizmaları hem teknik hem de yasal olarak iyi tasarladığını söyleyebiliriz.
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5. Türkiye-Güney Kore Karşılaştırması

Bu bölümde G.Kore ve Türkiye ekonomilerinin 1960’lardan günümüze kadar ki ÜSİ’nin
seyri ve bunun ekonomik ve sosyal göstergelere yansımaları gösterilmektedir. 1960’ların
başından 1980’lere kadar Türkiye’de kişi başına düşen GSYH, G. Kore’nin hep üzerinde olmuştur.
Ancak bu durum 1980’lerden sonra giderek azalmış Türkiye’de 2013 yılında KGSYH 10,971 $
iken, G. Kore KGSYH 25.290$ olarak gerçekleşmiştir (Arslanhan & Kurtsal, 2010).
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Şekil 1. G. Kore ve Türkiye’nin yıllara göre kişi başına GSYİH değişimi (1960-2014)

Kaynak: Dünya Bankası
Şekil 1’de görüldüğü üzere iki ülkenin KGSYH değerleri 1980’li yıllardan itibaren aradaki
fark hızla artmaya başlamıştır. G.Kore’de ÜSİ’nin 1990’lı yıllardan itibaren ağırlık kazandığı
bilinmektedir. Dolayısıyla bunun KGSYH artışında etkisinin olması muhtemeldir.
G.Kore 1980 öncesi dönemlerde yabancı teknolojinin ülkeye transferini sağlamak ve
teknoloji için uygun ortamı sağlanması yönünde politikalar gerçekleştirmiştir. Fakat 1980
sonrası dönemlerde hükümetin sürdürülebilir büyümenin sağlanması için teknoloji transferinin
yeterli olmadığını, bu nedenle AR-GE harcamalarının artırılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu
amaçla kamu AR-GE’nin geliştirilmesi için öncü olmuş ve daha sonrasında özel sektörün AR-GE
yapmasını teşvik edecek mekanizmalar kurulmuştur.
Şekil 2. Araştırma Geliştirme Harcamaları GSYH İçindeki Payı

Kaynak: Dünya Bankası
Şekil 2’de görüldüğü üzere AR-GE’nin GSYH içindeki payı giderek artmıştır. Türkiye
için teknoloji ve AR-GE’nin önemi biraz geç fark edilmiştir. Teknoloji transferinin öneminin
G.Kore’de 1960’larda belirtilirken, Türkiye’de beşinci kalkınma planının uygulandığı dönem
olan (1985-1989) yılarında öneminden bahsedilmiştir. Benzer şekilde AR-GE için teşvikler ve
politika uygulamalarında da geç kalınmıştır.
Şekil 3. Güney Kore’nin Yıllara Göre AR-GE Faaliyetleri

Kaynak: Dünya Bankası
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AR-GE sistemini temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme olarak üçe ayırırsak,
G.Kore’de geliştirme faaliyetlerin yoğun olması, ekonomide AR-GE faaliyetlerinin etkisini artıran
bir diğer unsur olarak görülebilir. Ancak bütüncül inovasyonun sağlanması için temel araştırma,
uygulamalı araştırma ve geliştirme aşamalarının birlikte sürdürülmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Devlet tarafından üniversiteler ve kamu araştırma kurumların temel araştırma yapması için
teşvikler verilirken, özel sektör tarafından da temel araştırma yapılması için üniversite ile
işbirliğinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle özel sektörde üniversitelerin temel araştırma
yapması için kaynakların ve teşviklerin artırılması gerektiği giderek kabul görmektedir.
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Şekil 4. Türkiye’nin Yıllara Göre AR-GE Faaliyetleri

Kaynak: Dünya Bankası
Türkiye’de ise AR-GE faaliyetlerinin sadece çok az bir kısmı geliştirme için kullanılmaktadır.
Fakat temel araştırma için ayrılan payın G.Kore’nin ayırdığı paydan çok yüksek olmasına rağmen
bunun çıktıya dönüştürülmesi noktasında gerekli yapılarının oluşmadığı görülmektedir. Yayın
sayıları açısından Türkiye ile G.Kore’nin performansları benzer olmasına rağmen patent sayıları
büyük farklılık arz etmektedir. Bunun önemli bir sebebi yapılan çalışmalar ve yayınların girdi
sağlayabileceği sanayi ile doğrudan etkileşimini sağlayan bir sistemin tam olarak kurulamamış
olmasıyla açıklanabilir.
G.Kore’nin hızlı gelişmesi ve kalkınmasında özellikle 1990’lardan itibaren ihtiyaca yönelik
teknoloji, ürün ve süreç döngüsünü etkin bir şekilde kullanıldığı üniversite ve sanayi işbirliğinin
mümkün olmasıyla açıklanabilirken, Türkiye içinde aynı döngünün işleyebilmesi için ihtiyaca
yönelik ÜSİ varlığı önem kazanmaktadır.

Sonuç

ÜSİ uygulamaları gelişmiş ülkelerin kalkınmasında temel unsur olmuştur. Türkiye’nin
kalkınma planlarına bakıldığında ÜSİ politikalarının sürekli gündeminde yer aldığı
görülmektedir. Fakat bunun verimli şekilde uygulanması noktasında bazı noksanlıklar olmuştur.
Bunun daha net görebilmek için Türkiye ile benzer hatta Türkiye ekonomisinden daha kötü
bir ekonomik geçmişe sahip G. Kore ile karşılaştırma yapıldığında görülmektedir. G. Kore’nin
üniversite ve sanayi işbirliği mekanizmasının başka ülkelerin teknolojilerine olan bağımlılığı
azaltmaya ve kendi teknolojisini yaratmaya yönelik olduğu görülmektedir. Ve uygulamaların ve
teşviklerinde buna paralel olarak yapıldığı söylenebilir.
Bu farkın en somut göstergesi son dönemde dünyada kendi markası ve teknolojisi ile söz
sahibi olan ve 1960’lı yıllarda Türkiye’den daha düşük bir KGSYH’ya sahip ülkenin günümüzde
yaklaşık üç katı bir KGSYH sahip olmasında görebiliriz. Türkiye’de AR-GE ve inovasyon
faaliyetlerine ayrılan kaynaklara bakıldığında ulusal bazda yeterli gibi görünse de uluslararası
alanda çok yetersiz olduğu görülmektedir. Türkiye için bu oran 2010 yılında %0,84 G. Kore için
%3,36’dur. Küresel rekabet ve 2023 vizyonunu gerçekleştirebilmesi ve gelişen teknolojiye ayak
uydurabilmesi için Türkiye’nin rekabet ve inovasyon olgusunu gündemine alması zorunluluk
arz etmektedir. Bunun yolunun da bilim ve teknoloji sistemiyle (üniversiteler ve araştırma
kurumları) üretim sistemi (endüstriyi) etkileşiminin iyi bir şekilde işletilebilmesi ile mümkün
görünmektedir. Japonya ve G.Kore rekabet anlamında birçok dezavantajı, yenilikçi ve ARGE faaliyetlerine vermiş olduğu destekler sayesinde bugün uluslararası arenada söz sahibi
konuma gelmiştir.
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DEVLET ÜNİVERSİTELERİ İÇİNDE KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELERİNİN SAYISAL BİR ANALİZİ
Oktay Alkuş1

ÖZET

Türkiye’de 103’ü devlet üniversitesi ve 93’ü de vakıf üniversitesi olmak üzere toplam
196 üniversite yükseköğretim hizmeti sunmaktadır. Bu 196 üniversiteden 5’i devlet ve 2’si
de vakıf olmak üzere toplam 7 üniversite Aksaray, Karaman, Niğde, Konya illerini içine alan
KOP Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. KOP Bölgesi’nde yeralan devlet üniversiteleri
Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey, Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Necmettin
Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesidir. Çalışmanın amacı KOP Bölgesi’ndeki devlet
üniversitelerinin 2014-2015 öğretim yılı itibariyle öğrenci sayıları, öğretim elemanı sayıları,
taban giriş puanları bakımından varolan durumunu sayısal verilerle analiz etmektir. Çalışmada
ÖSYM ve üniversitelerin yayımlarından elde edilen veriler ve bilgiler sayılar, ortalamalar ve
oranlar haline dönüştürülerek analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel üç bulgusu vardır.
İlki, Devlet üniversiteleri içinde KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerin öğrenci payı % 5,6’dır. İkincisi,
Devlet üniversiteleri içinde KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerin öğretim elemanı payı % 4,9’dur.
Üçüncüsü, Devlet üniversiteleri ile KOP Bölgesi üniversiteleri taban puanları ortalaması farkı
önlisansta 9 puan ve lisansta 21 puandır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Öğrenci, Öğretim Elemanı, Taban Puanı.

1.GİRİŞ

KOP Bölgesi’ndeki Aksaray Üniversitesi, Niğde Üniversitesi’ne bağlı iken adı ve bağlantısı
değiştirilerek, Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet
üniversitesidir. 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı kanunla
fakülte ve yüksekokulları kendi bünyesinde oluşturularak Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne
bağlanmıştır (http://www.aksaray.edu.tr/tr/tarihce). Aksaray Üniversitesi 51 önlisans ve 53 de
lisans olmak üzere toplam 104 program ve bölüm tercihi olanağı sunmaktadır (URL-1, 2015;
URL- 2, 2015; URL- 3, 2015).
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 5662 sayılı Kanun’la kurulan 17 yeni üniversiteden
biridir. Üniversitenin tarihi 30.03.1987 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Selçuk
Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu’na dayanmaktadır. 28 Mayıs 2007
tarihinde kurulmuştur(http://www.kmu.edu.tr/Hakkimizda.aspx).Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi 51 önlisans ve 22 de lisans olmak üzere toplam 73 program ve bölüm tercihi
olanağı sunmaktadır(URL-1, 2015; URL- 2, 2015; URL-3, 2015).
Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında, 03.07.1992 tarih ve 3837
Sayılı Kanunun ek 22. maddesine göre kurulmuştur(http://www.nigde.edu.tr/). Niğde
üniversitesi 61 önlisans ve 44 de lisans olmak üzere toplam 105 program ve bölüm tercihi
olanağı sunmaktadır(URL-1, 2015; URL-2, 2015; URL-3, 2015; URL-4, 2015).
Necmettin Erbakan Üniversitesi 14.07.2010 tarihinde 6005 sayılı kanun ile Konya
Üniversitesi olarak kurulmuştur. Kuruluşu 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanmıştır. 27.12.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi üniversite bünyesine bağlanmıştır.
11.04.2012 tarihinde 28261 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan 6287’nolu Kanunun 20.
maddesinin yürürlüğe girmesiyle üniversitenin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak
değiştirilmiştir(http://www.konya.edu.tr/s/tarihce). Necmettin Erbakan Üniversitesi 29 önlisans
ve 78 de lisans olmak üzere toplam 107 program ve bölüm tercihi olanağı sunmaktadır(URL-1,
2015; URL-2, 2015; URL-3, 2015).
Selçuk Üniversitesi 11 Nisan 1975’te yürürlüğe giren 1873 Sayılı kanuna istinaden
kurulmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk
etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek FenEdebiyat Fakültesi’ne, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu’nun Eğitim Fakültesi’ne, Konya Devlet
Mühendislik-Mimarlık Akademisi’nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne, Konya Yüksek İslam
Enstitüsü’nün İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesine karar verilmiştir(http://www.selcuk.edu.
tr/).Selçuk Üniversitesi 180 önlisans ve 113 lisans olmak üzere toplam 293 program ve bölüm
tercihi olanağı sunmaktadır(URL-1, 2015; URL-2, 2015; URL-3, 2015).
1
Yrd.Doç.Dr., Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AKSARAY, oktayalkus@aksaray.
edu.tr
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2.KOP BÖLGESİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SAYILARI

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
İÇİNDE KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELERİNİN
SAYISAL BİR ANALİZİ

Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler “önlisans”, “lisans”, “yüksek lisans” ve “doktora” öğrencileri
olmak üzere 4 grupta toplanabilir. Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin “önlisans”, “lisans”, “yüksek
lisans” ve “doktora” öğrencileri olmak üzere devlet üniversitelerindeki toplamı 2.760.591’dir.
KOP Bölgesindeki toplamı ise 155.550’dir. Devlet üniversitelerine kayıtlı öğrencilerin % 5,6’sı
KOP Bölgesi’ndeki üniversitelere kayıtlıdır.
KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerde kayıtlı önlisans öğrencilerinin sayısı Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: KOP Bölgesindeki Önlisans Öğrenci Sayıları

Üniversite

Aksaray

Karamanoğlu
Mehmet Bey

Niğde

Necmettin
Erbakan

Selçuk

KOP
Bölgesi
Toplam

Devlet Üniversiteleri
Toplamı

Önlisans

5.037

4.326

7.666

3.729

27.156

47.914

799.386

Kaynak:
https://istatistik.yok.gov.tr/
ve
http://www.nigde.edu.tr/oidb/page.
php?page=24 ve http://www.konya.edu.tr/sayfa/universitemiz istatistiklerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
Devlet üniversitelerinde ön lisans düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı 799.386 ve KOP
Bölgesi’nde kayıtlı önlisans öğrenci sayısı 47.914’tür. KOP Bölgesi’ndeki önlisans öğrenci
sayısının tüm devlet üniversiteleri içindeki payı % 5,9’dur.
KOP Bölgesinde önlisans düzeyinde en çok öğrenciye % 56,6’lık oranla Selçuk Üniversitesi
sahiptir. Bu üniversiteyi % 15,9’la Niğde, %, 10,5’le Aksaray, % 9’la Karamanoğlu Mehmet Bey ve
% 7,7’le Necmettin Erbakan üniversiteleri takip etmektedir.
KOP Bölgesindeki üniversitelerde kayıtlı lisans öğrenci sayıları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: KOP Bölgesindeki Lisans Öğrenci Sayıları
Üniversite

Aksaray

Karamanoğlu
Mehmet Bey

Niğde

Necmettin
Erbakan

Selçuk

KOP
Bölgesi
Toplam

Devlet
Üniversiteleri
Toplamı

Lisans

10.631

6.242

12.484

17.595

40.143

87.095

1.622.336

Kaynak:
https://istatistik.yok.gov.tr/
ve
http://www.nigde.edu.tr/oidb/page.
php?page=24 ve http://www.konya.edu.tr/sayfa/universitemiz istatistiklerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
Devlet üniversitelerinde lisans düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı 1.622.336 ve KOP
Bölgesi’nde kayıtlı lisans öğrenci sayısı 87.095’tir. KOP Bölgesi’ndeki lisans öğrenci sayısının tüm
devlet üniversiteleri içindeki payı % 5,3’tür.
KOP Bölgesinde lisans düzeyinde en çok öğrenciye % 46,1’lik payla Selçuk Üniversitesi
sahiptir. Bu üniversiteyi % 20,2’le Necmettin Erbakan, % 14,3’le Niğde, % 12,2’le Aksaray ve %
7,1’le Karamanoğlu Mehmet Bey üniversiteleri takip etmektedir.
KOP Bölgesindeki üniversitelerde kayıtlı yüksek lisans öğrenci sayıları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: KOP Bölgesindeki Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları
Üniversite

Aksaray

Karamanoğlu
Mehmet Bey

Niğde

Necmettin
Erbakan

Selçuk

KOP
Bölgesi
Toplam

Devlet Üniversiteleri
Toplamı

Yüksek lisans

1.781

366

1.678

3.986

9.935

17.746

268.017

Kaynak:
https://istatistik.yok.gov.tr/
ve
http://www.nigde.edu.tr/oidb/page.
php?page=24 ve http://www.konya.edu.tr/sayfa/universitemiz istatistiklerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
Devlet üniversitelerinde yüksek lisans düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı 268.017 ve KOP
Bölgesi’nde kayıtlı yüksek lisans öğrenci sayısı 17.746’dır. KOP Bölgesi’ndeki yüksek lisans
öğrenci sayısının tüm devlet üniversiteleri içindeki payı % 6,6’dır.
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KOP Bölgesinde yüksek lisans düzeyinde en çok öğrenciye % 55,9’luk payla Selçuk
Üniversitesi sahiptir. Bu üniversiteyi % 22,4’le Necmettin Erbakan, % 10,1’le Aksaray, % 9,4’le
Niğde ve % 2,1’le Karamanoğlu Mehmet Bey üniversiteleri takip etmektedir.
KOP Bölgesindeki üniversitelerde kayıtlı doktora öğrenci sayıları Tablo 4’de verilmiştir.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
İÇİNDE KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELERİNİN
SAYISAL BİR ANALİZİ

Tablo 4: KOP Bölgesindeki Doktora Öğrenci Sayıları
Üniversite

Aksaray

Karamanoğlu
Mehmet Bey

Niğde

Necmettin
Erbakan

Selçuk

KOP
Bölgesi
Toplam

Devlet
Üniversiteleri
Toplamı

Doktora

97

18

176

533

1.961

2.785

70.852

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ ve http://www.nigde.edu.tr/oidb/page.
php?page=24 ve http://www.konya.edu.tr/sayfa/universitemiz istatistiklerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
Devlet üniversitelerinde doktora düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı 70.852 ve KOP
Bölgesi’nde kayıtlı doktora öğrenci sayısı 2.785’tir. KOP Bölgesi’ndeki doktora öğrenci sayısının
tüm devlet üniversiteleri içindeki payı % 3,9’dur.
KOP Bölgesinde doktora düzeyinde en çok öğrenciye % 70,4’lük payla Selçuk Üniversitesi
sahiptir. Bu üniversiteyi % 19,1’le Necmettin Erbakan, % 6,3’le Niğde, % 3,4’le Aksaray ve %
0,6’yla Karamanoğlu Mehmet Bey üniversiteleri takip etmektedir.
Türkiye’deki Devlet üniversitelerinde üniversite başına düşen kayıtlı öğrenci sayısı
ortalamaları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Türkiye’deki Devlet üniversitelerinde Üniversite Başına Düşen Kayıtlı
Öğrenci Sayısı Ortalaması

Ortalama

Önlisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

TOPLAM

7.761

15.750

2.602

687

26.800

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ istatistiklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
Devlet üniversitelerinde kayıtlı toplam öğrenci sayısının varolan devlet üniversitesi
sayısına bölünmesiyle bulunan ortalamalar önlisans için 7.761, lisans için 15.750, yüksek lisans
için 2.602 ve doktora için 687’dir. Bu sayılar yüzde olarak hesaplandığında bulunan yüzdeler
önlisans için % 28,9; lisans için % 58,7; yüksek lisans için % 9,7 ve doktora için % 2,5’tir.
KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerin önlisans düzeyinde % 1,9 ve yüksek lisans düzeyinde %
1,7 oranında Türkiye ortalamasından fazlası fakat lisans düzeyinde % 2,8 ve doktora düzeyinde
de % 0,8’lik eksiği bulunmaktadır.
Üniversiteler açısından bakıldığında Aksaray’ın önlisans, lisans ve yüksek lisans
düzeylerinde ortalamayı yakaladığı fakat genel ortalamayı yakalayabilmek için doktora
düzeyinde % 2’lik(350 kişilik) bir artış yapması gerektiği; Karamanoğlu Mehmet Bey’in önlisansta
ortalamayı sağladığı fakat genel ortalamayı yakalayabilmek için lisansta % 1,8’lik(196 kişilik);
yüksek lisansta % 6,4(700 kişilik) ve doktorada % 2,4’lük(262 kişilik) artış gerçekleştirmesi
gerektiği; Niğde’nin önlisansta ortalamayı gerçekleştirdiği fakat genel ortalamayı
yakalayabilmek için lisansta % 2’lik(440 kişilik), yüksek lisansta % 2,1’lik(462 kişilik); doktorada
% 1,8’lik(396 kişilik) artış yapması gerektiği görülmektedir. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin
Lisansta, yüksek lisansta ortalamayı sağladığı fakat genel ortalamayı yakalayabilmek için
önlisansta % 14,5’lik(3.747 kişilik), doktora’da % 0,5’lik(129 kişilik) artış sağlaması gerektiği;
Selçuk Üniversitesi’nin ise önlisansta ve yüksek lisansta ortalamayı gerçekleştirdiği fakat genel
ortalamayı yakalayabilmek için lisansta % 8,1’lik(6.414 kişilik) ve doktorada % 0,1’lik(79 kişilik)
artış gerçekleştirmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

3.KOP BÖLGESİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETİM ELEMANI
SAYILARI
Üniversitelerde çalışan akademik personel “Profesör”, “Doçent”, “Yardımcı Doçent”,
“Öğretim Görevlisi”, “Okutman”, “Uzman”, “Araştırma Görevlisi” kadroları olmak üzere 7 gruba
ayrılmıştır. Böyle bir gruplamaya göre KOP Bölgesi’ndeki devlet üniversitelerinin öğretim
elemanı sayıları tablo 6’da verilmiştir.
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DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
İÇİNDE KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELERİNİN
SAYISAL BİR ANALİZİ

Tablo 6: KOP Bölgesi Üniversitelerinde Çalışan Akademik Personel Sayıları
Üniversite

Prof.

Doç.

Yrd.
Doç.

Öğr.
Gör.

Okut.

Uzm.

Arş.Grv.

TOPLAM

Aksaray

22

73

241

135

28

21

203

723

Karamanoğlu
Mehmet Bey

9

21

92

101

12

8

247

490

Niğde

46

107

218

163

51

15

233

833

Necmettin
Erbakan

231

180

365

148

27

33

539

1523

Selçuk

351

239

489

441

166

108

892

2.686

TOPLAM

659

620

1.405

988

284

185

2.114

6255

Devlet
Üniversiteler

18.104

12.350

27.265

16.365

7.314

3.582

42.266

127.285

Kaynak:http://www.nigde.edu.tr/personel/page.php?page=130;
http://www.konya.
edu.tr/sayfa/universitemiz ve https://istatistik.yok.gov.tr/ istatistiklerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
Devlet üniversitelerinde çalışan akademik personel sayısı toplamı 127.285’tir. Bunun
6.255’i yani % 4,9’u KOP Bölgesi üniversitelerinde çalışmaktadır. Bölgedeki üniversitelerde
çalışan öğretim elemanı sayısı bakımından Selçuk Üniversitesi’nde 2.686, Necmettin Erbakan’da
1.523, Niğde’de 833, Aksaray’da 723 ve Karamanoğlu Mehmet Bey’de 490 akademik personel
görev yapmaktadır. Oransal olarak bölgede çalışan akademik personelin % 42,9’u Selçuk, %
24,3’ü Necmettin Erbakan, %13,3’ü Niğde, % 11,5’i Aksaray ve % 7,8’i Karamanoğlu Mehmet
Bey üniversitelerindedir.
Devlet üniversitelerinde çalışan profesör sayısı 18.104’tür. Bu sayı devlet üniversitelerindeki
akademik personelin % 14,2’sini oluşturmaktadır. Bölgedeki devlet üniversitelerinde çalışan
toplam profesör sayısı 659’dur. Bu sayı ise devlet üniversitelerindeki profesörlerin % 3,6’sıdır.
Profesör unvanıyla çalışan akademik personel sayısı Selçuk Üniversitesi’nde 351,
Necmettin Erbakan’da 231, Niğde’de 46, Aksaray’da 22 ve Karamanoğlu Mehmet Bey’de 9’dur.
Oransal olarak bölgede çalışan profesörlerin % 53,2’si Selçuk, % 35’i Necmettin Erbakan, % 6,9’u
Niğde, % 3,3’ü Aksaray ve % 1, 3’ü Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesi kadrosundadır.
Devlet üniversitelerinde çalışan doçent sayısı 12.350’dir. Bu sayı devlet üniversitelerindeki
akademik personelin % 9,7’sidir. Bölgedeki devlet üniversitelerinde çalışan toplam doçent
sayısı 620’dir. Bu sayı devlet üniversitelerindeki doçentlerin % 5’idir.
Doçent unvanıyla çalışan akademik personel sayısı Selçuk Üniversitesi’nde 239, Necmettin
Erbakan’da 180, Niğde’de 107, Aksaray’da 73 ve Karamanoğlu Mehmet Bey’de 21’dir. Bu sayıda
yer alan doçentlerin % 38,5’i Selçuk, % 29’u Necmettin Erbakan, % 17,2’si Niğde, % 11,7’si
Aksaray ve % 3,3’ü Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ndedir.
Devlet üniversitelerinde çalışan yardımcı doçent sayısı 27.265’tir. Bu sayı devlet
üniversitelerindeki akademik personelin % 21,4’dür. Bölgedeki devlet üniversitelerinde çalışan
toplam yardımcı doçent sayısı 1.405’dir. Bu sayı devlet üniversitelerindeki yardımcı doçentlerin
% 5,1’idir.
Yardımcı doçent unvanıyla çalışan akademik personel sayısı Selçuk Üniversitesi’nde 489,
Necmettin Erbakan’da 365, Aksaray’da 241, Niğde’de 218 ve Karamanoğlu Mehmet Bey’de
92’dir. Bu sayıda yer alan yardımcı doçentlerin % 34,8’i Selçuk, % 25,9’u Necmettin Erbakan, %
17,1’i Aksaray, % 15,5’i Niğde ve % 6,5’i Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ndedir.
Devlet üniversitelerinde çalışan öğretim görevlisi sayısı 16.365’tir. Bu sayı devlet
üniversitelerindeki akademik personelin % 12,8’idir. Bölgedeki devlet üniversitelerinde çalışan
toplam öğretim görevlisi sayısı 988’dir. Bu sayı devlet üniversitelerindeki öğretim görevlilerinin
% 6’sıdır.
Öğretim görevlisi unvanıyla çalışan akademik personel sayısı Selçuk Üniversitesi’nde 441,
Niğde’de 163, Necmettin Erbakan’da 148, Aksaray’da 135 ve Karamanoğlu Mehmet Bey’de
101’dir. Bu sayıda yer alan öğretim görevlilerinin % 44,6’sı Selçuk, % 16,4’ü Niğde, % 14,9’u
Necmettin Erbakan, % 13,6’sı Aksaray ve % 10,2’si Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ndedir.
Devlet üniversitelerinde çalışan okutman sayısı 7.314’tür. Bu sayı devlet üniversitelerindeki
akademik personelin % 5,7’sidir. Bölgedeki devlet üniversitelerinde çalışan toplam okutman
sayısı 284’tür. Bu sayı devlet üniversitelerindeki okutmanların % 3,8’idir.
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Okutman unvanıyla çalışan akademik personel sayısı Selçuk Üniversitesi’nde 166,
Niğde’de 51, Aksaray’da 28, Necmettin Erbakan’da 27 ve Karamanoğlu Mehmet Bey’de 12’dir.
Bu sayıda yer alan öğretim görevlilerinin % 58,4’ü Selçuk, % 17,9’u Niğde, % 9,8’i Aksaray, % 9,5’i
Necmettin Erbakan, ve % 4,2’si Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ndedir.
Devlet üniversitelerinde çalışan uzman sayısı 3.582’dir. Bu sayı devlet üniversitelerindeki
akademik personelin % 2,8’idir. Bölgedeki devlet üniversitelerinde çalışan toplam uzman sayısı
185’dir. Bu sayı devlet üniversitelerindeki uzmanların % 5,1’idir.
Uzman unvanıyla çalışan akademik personel sayısı Selçuk Üniversitesi’nde 108, Necmettin
Erbakan’da 33, Aksaray’da 21, Niğde’de 15 ve Karamanoğlu Mehmet Bey’de 8’dir. Bu sayıda yer
alan uzmanların % 58,3’ü Selçuk, % 17,8’i Necmettin Erbakan, % 11,3’ü Aksaray, % 8,1’i Niğde
ve % 4,3’ü Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ndedir.
Devlet üniversitelerinde çalışan araştırma görevlisi sayısı 22.266’dır. Bu sayı devlet
üniversitelerindeki akademik personelin % 33,2’sidir. Bölgedeki devlet üniversitelerinde
çalışan toplam araştırma görevlisi sayısı 2.114’tür. Bu sayı devlet üniversitelerindeki araştırma
görevlilerinin % 5’idir.
Araştırma görevlisi unvanıyla çalışan akademik personel sayısı Selçuk Üniversitesi’nde
892, Necmettin Erbakan’da 539, Karamanoğlu Mehmet Bey’de 247, Niğde’de 233 ve Aksaray’da
203’tür. Bu sayıda yer alan araştırma görevlilerinin % 42,1’i Selçuk, % 25,4’ü Necmettin Erbakan,
% 11,6’sı Karamanoğlu Mehmet Bey, % 11’i Niğde ve % 9,6’sı Aksaray ve Üniversitesi’ndedir.
Devlet üniversitelerinde üniversite başına düşen akademik personel sayısı ortalamaları
tablo 7’de verilmiştir.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
İÇİNDE KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELERİNİN
SAYISAL BİR ANALİZİ

Tablo 7: Devlet Üniversitelerinde Üniversite Başına Düşen Akademik Personel Sayısı
Ortalamaları
Unvanlar

Prof.

Doç.

Y.Doç.

Öğr.Gör.

Okut.

Uzm.

Arş.
Grv.

TOPLAM

Devlet
Üniversiteler

175

119

264

158

71

34

410

1.235

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ istatistiklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
Devlet üniversitelerinde bir üniversiteye düşen akademik personel sayısı ortalamalarının
toplamı 1.235’tir. Bu ortalama profesörde 175, doçentte 119, yardımcı doçentte 264, öğretim
görevlisinde 158, okutmanda 71, uzmanda 34, araştırma görevlisinde 410’dur. Oran olarak ifade
edilirse profesörde % 14,1, doçentte % 9,6, yardımcı doçentte % 21,3, öğretim görevlisinde %
12,7, okutmanda % 5,7, uzmanda % 2,7, araştırma görevlisinde % 33,1’dir. Bu sayılar ve oranlar
bir üniversitenin kadrosunda bulunması gereken çalışan akademik personel sayısı ortalamaları
olarak kabul edilebilir.
KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerden Aksaray Üniversitesi doçent, yardımcı doçent, öğretim
görevlisi ve uzman kadrolarında ortalamayı sağlamıştır fakat profesör kadrosunda
%
11,2’lik(80 kişilik), okutman kadrosunda % 1,9’luk(13 kişilik) ve araştırma görevlisi kadrosunda
% 5,2’lik(37 kişilik) artış yaparsa genel ortalamayı sağlayabilir.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi
kadrolarında ortalamayı gerçekleştirmiştir fakat profesör kadrosunda % 12,4’lük(60 kişilik),
doçent kadrosunda % 5,5’lik(26 kişilik), yardımcı doçent kadrosunda % 2,7’lik(13 kişilik),
okutman kadrosunda % 3,3’lük(16 kişilik) ve uzman kadrosunda % 1,2’lik(5 kişilik) artış yaparsa
genel ortalamayı gerçekleştirebilir.
Niğde Üniversitesi doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman kadrolarında
ortalamayı sağlamıştır fakat profesör kadrosunda % 8,7’lik(72 kişilik), uzman kadrosunda
% 1’lik(8 kişilik) ve araştırma görevlisi kadrosunda % 5,3’lük(44 kişilik) artış yaparsa genel
ortalamayı sağlayabilir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi
kadrolarında ortalamayı geçmiştir fakat öğretim görevlisi kadrosunda % 3,1’lik(47 kişilik),
okutman kadrosunda % 4’lük(60 kişilik), uzman kadrosunda % 0,7’lik(10 kişilik) artış yaparsa
genel ortalamayı geçebilir.
Selçuk Üniversitesi profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, uzman
ve araştırma görevlisi kadrolarının hepsinde ortalamayı gerçekleştirmiştir.
Devlet üniversitelerinde bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayıları tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8: Bir Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayıları
Üniversite Adı

Bir Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı

Aksaray

24

Karamanoğlu Mehmet Bey

22

Niğde

26

Necmettin Erbakan

16

Selçuk

29

Devlet Üniversiteleri
21
Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ istatistiklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
Devlet üniversitelerinde bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı 21’dir. Bu sayı
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 16, Karamanoğlu Mehmet Bey’de 22, Aksaray’da 24,
Niğde’de 26 ve Selçuk’ta 29’dur. KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerin ortalaması 23’tür. Öğretim
elemanı başına düşen öğrenci sayısı bakımından ortalamayı sağlayan tek üniversite Necmettin
Erbakan Üniversitesi’dir.

4.KOP BÖLGESİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI
2014-2015 önlisans ve lisans taban puanları Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9: 2014-2015 Önlisans ve Lisans Taban Puanları Ortalamaları
Üniversite Adı

Önlisans Puan Ortalaması

Lisans Puan Ortalaması

Aksaray

241,182

281,057

Karamanoğlu Mehmet Bey

260,563

258,771

Niğde

259,600

287,015

Necmettin Erbakan

292,916

318,800

Selçuk

262,560

297,689

Devlet Üniversiteleri

272,697

310,191

Kaynak: URL-3, 2015; URL-5, 2015; URL-6, 2015 verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
Devlet üniversiteleri önlisans taban puanları ortalaması 272,697’dir. KOP Bölgesi’ndeki
üniversitelerin önlisans puan ortalaması ise 263,364’tür. Bu puan ortalaması Necmettin
Erbakan’da 292,916, Selçuk’ta 262,560, Karamanoğlu Mehmet Bey’de 260,563, Niğde’de
259,600 ve Aksaray’da 241,182’dir.
Devlet üniversiteleri lisans taban puanları ortalaması 310,191’dir. KOP Bölgesi’ndeki
üniversitelerin lisans puan ortalaması ise 288,666’dır. Bu puan ortalaması Necmettin Erbakan’da
318,800; Selçuk’ta 297,689; Niğde’de 287,015; Aksaray’da 281,057 ve Karamanoğlu Mehmet
Bey’de 258,771’dir.
Üniversitelerin taban puanları öğrenci tercihlerine göre kendiliğinden oluşmaktadır.
Taban puanı yüksek olan üniversitenin daha çok tercih aldığı belirtilebilir. Bu bakımdan KOP
Bölgesi üniversitelerinde önlisansta en çok tercih edilen üniversite Necmettin Erbakan’dır.
Bu üniversiteyi sırayla Selçuk, Karamanoğlu Mehmet Bey, Niğde ve Aksaray üniversiteleri
izlemektedir. Lisansta en çok tercih edilen üniversite yine Necmettin Erbakan Üniversitesidir.
Bu üniversiteyi sırayla Selçuk, Niğde, Aksaray ve Karamanoğlu Mehmet Bey üniversiteleri takip
etmektedir.

5.BULGULAR VE SONUÇ
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Çalışmanın bulguları iki grupta belirtilebilir. Bu grupların ilki KOP Bölgesi’ndeki
üniversitelerin devlet üniversiteleri içindeki durumu ve ikincisi de KOP Bölgesi’ndeki
üniversitelerin kendi grupları içindeki durumudur.
KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerin devlet üniversiteleri içindeki durumlarına ilişkin bulgular
şunlardır:
1.
KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin “önlisans”, “lisans”, “yüksek
lisans” ve “doktora” öğrencileri olmak üzere devlet üniversiteleri içindeki oranı % 5,6’dır.
2.
KOP Bölgesi’ndeki önlisans öğrenci sayısının tüm devlet üniversiteleri içindeki
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oranı % 5,9’dur.
3.
KOP Bölgesi’ndeki lisans öğrenci sayısının tüm devlet üniversiteleri içindeki payı
% 5,3’tür.
4.
KOP Bölgesi’ndeki yüksek lisans öğrenci sayısının tüm devlet üniversiteleri içindeki
payı % 6,6’dır.
5.
KOP Bölgesi’ndeki doktora öğrenci sayısının tüm devlet üniversiteleri içindeki payı
% 3,9’dur.
6.
KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerin önlisans düzeyinde % 1,9 ve yüksek lisans
düzeyinde % 1,7 oranında Türkiye ortalamasından fazlası fakat lisans düzeyinde % 2,8 ve
doktora düzeyinde de % 0,8’lik eksiği bulunmaktadır.
7.
Devlet üniversitelerinde çalışan akademik personel’in % 4,9’u KOP Bölgesi
üniversitelerinde çalışmaktadır.
8.
Devlet üniversitelerinde çalışan profesörlerin % 3,6’sı KOP Bölgesi üniversitelerinde
çalışmaktadır.
9.
Devlet üniversitelerinde çalışan doçentlerin % 5’i KOP Bölgesi üniversitelerinde
çalışmaktadır.
10.
Devlet üniversitelerinde çalışan yardımcı doçentlerin % 5,1’i KOP Bölgesi
üniversitelerinde çalışmaktadır.
11.
Devlet üniversitelerinde çalışan öğretim görevlilerinin % 6’sı KOP Bölgesi
üniversitelerinde çalışmaktadır.
12.
Devlet üniversitelerinde çalışan okutmanların % 3,8’i KOP Bölgesi üniversitelerinde
çalışmaktadır.
13.
Devlet üniversitelerinde çalışan uzmanların % 5,1’i KOP Bölgesi üniversitelerinde
çalışmaktadır.
14.
Devlet üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin % 5’i KOP Bölgesi
üniversitelerinde çalışmaktadır.
15.
Devlet üniversitelerinde bir üniversiteye düşen akademik personel sayısı
ortalamalarının toplamı 1.235’tir. Bu ortalama profesörde 175, doçentte 119, yardımcı doçentte
264, öğretim görevlisinde 158, okutmanda 71, uzmanda 34, araştırma görevlisinde 410’dur.
16.
Devlet üniversitelerinde bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı 21’dir. KOP
Bölgesi’ndeki üniversitelerin ortalaması ise 23’tür.
17.
Devlet üniversiteleri önlisans taban puanları ortalaması 272,697’dir. KOP
Bölgesi’ndeki üniversitelerin önlisans puan ortalaması ise 263,364’tür.
18.
Devlet üniversiteleri lisans taban puanları ortalaması 310,191’dir. KOP Bölgesi’ndeki
üniversitelerin lisans puan ortalaması ise 288,666’dır.
KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerin kendi grupları içindeki durumlarına ilişkin bulgular
şunlardır:
1.
KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin “önlisans”, “lisans”, “yüksek
lisans” ve “doktora” öğrencileri olmak üzere toplamda en çok öğrenciye sahip üniversiteler
sırasıyla Selçuk, Necmettin Erbakan, Niğde, Aksaray ve Karamanoğlu Mehmet Bey
üniversitesidir.
2.
KOP Bölgesinde önlisans düzeyinde en çok öğrenciye sırasıyla Selçuk, Niğde,
Aksaray, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Necmettin Erbakan üniversiteleri sahiptir.
3.
KOP Bölgesinde lisans düzeyinde en çok öğrenciye sırasıyla Selçuk, Necmettin
Erbakan, Niğde, Aksaray ve Karamanoğlu Mehmet Bey üniversiteleri sahiptir.
4.
KOP Bölgesinde yüksek lisans düzeyinde en çok öğrenciye sırasıyla Selçuk,
Necmettin Erbakan, Aksaray, Niğde ve Karamanoğlu Mehmet Bey üniversiteleri sahiptir.
5.
KOP Bölgesinde doktora düzeyinde en çok öğrenciye sırasıyla Selçuk, Necmettin
Erbakan, Niğde, Aksaray ve Karamanoğlu Mehmet Bey üniversiteleri sahiptir.
6.
Aksaray’ın önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde tüm devlet üniversiteleri
ortalamasını yakalamıştır.
7.
Karamanoğlu Mehmet Bey sadece önlisansta tüm devlet üniversiteleri
ortalamasını sağlamıştır.
8.
Niğde sadece önlisansta tüm devlet üniversiteleri ortalamasını gerçekleştirmiştir.
9.
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Lisansta, yüksek lisansta ortalamayı sağlamıştır.
10.
Selçuk Üniversitesi’nin önlisansta ve yüksek lisansta ortalamayı gerçekleştirmiştir.
11.
KOP Bölgesinde Profesör unvanıyla çalışan akademik personel sayısı itibariyle
üniversiteler Selçuk, Necmettin Erbakan, Niğde, Aksaray ve Karamanoğlu Mehmet Bey şeklinde
sıralanmaktadır.
12.
KOP Bölgesinde Doçent unvanıyla çalışan akademik personel sayısı itibariyle
üniversiteler Selçuk, Necmettin Erbakan, Niğde, Aksaray ve Karamanoğlu Mehmet Bey olarak
sıralanmaktadır.
13.
KOP Bölgesinde Yardımcı Doçent unvanıyla çalışan akademik personel sayısı
itibariyle üniversiteler Selçuk, Necmettin Erbakan, Aksaray, Niğde ve Karamanoğlu Mehmet
Bey biçiminde sıralanmaktadır.
14.
KOP Bölgesinde Öğretim Görevlisi unvanıyla çalışan akademik personel sayısı
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itibariyle üniversiteler Selçuk, Niğde, Necmettin Erbakan, Aksaray ve Karamanoğlu Mehmet
Bey halinde sıralanmaktadır.
15.
KOP Bölgesinde Okutman unvanıyla çalışan akademik personel sayısı itibariyle
üniversiteler Selçuk, Niğde, Aksaray, Necmettin Erbakan ve Karamanoğlu Mehmet Bey sırasıyla
sıralanmaktadır.
16.
KOP Bölgesinde Uzman unvanıyla çalışan akademik personel sayısı itibariyle
üniversiteler Selçuk, Necmettin Erbakan, Aksaray, Niğde ve Karamanoğlu Mehmet Bey
görünümünde sıralanmaktadır.
17.
KOP Bölgesinde Araştırma Görevlisi unvanıyla çalışan akademik personel sayısı
itibariyle üniversiteler Selçuk, Necmettin Erbakan, Karamanoğlu Mehmet Bey, Niğde ve
Aksaray şeklinde sıralanmaktadır.
18.
Aksaray Üniversitesi doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve uzman
kadrolarında ortalamayı sağlamıştır fakat profesör kadrosunda 80 kişilik, okutman kadrosunda
13 kişilik ve araştırma görevlisi kadrosunda 37 kişilik artış yaparsa genel ortalamayı sağlayabilir.
19.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi
kadrolarında ortalamayı gerçekleştirmiştir fakat profesör kadrosunda 60 kişilik, doçent
kadrosunda 26 kişilik, yardımcı doçent kadrosunda 13 kişilik, okutman kadrosunda 16 kişilik ve
uzman kadrosunda 5 kişilik artış yaparsa genel ortalamayı gerçekleştirebilir.
20.
Niğde Üniversitesi doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman
kadrolarında ortalamayı sağlamıştır fakat profesör kadrosunda 72 kişilik, uzman kadrosunda
8 kişilik ve araştırma görevlisi kadrosunda 44 kişilik artış yaparsa genel ortalamayı sağlayabilir.
21.
Necmettin Erbakan Üniversitesi profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma
görevlisi kadrolarında ortalamayı geçmiştir fakat öğretim görevlisi kadrosunda 47 kişilik,
okutman kadrosunda 60 kişilik, uzman kadrosunda 10 kişilik artış yaparsa genel ortalamaya
ulaşabilir.
22.
Selçuk Üniversitesi profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman,
uzman ve araştırma görevlisi kadrolarının hepsinde ortalamayı gerçekleştirmiştir.
23.
Bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı sıralaması en düşükten en yükseğe
Necmettin Erbakan, Karamanoğlu Mehmet Bey, Aksaray, Niğde ve Selçuk Üniversitesi
biçimindedir.
24.
Önlisans taban puanları ortalaması sırasıyla Necmettin Erbakan, Selçuk,
Karamanoğlu Mehmet Bey, Niğde ve Aksaray Üniversitesi şeklindedir.
25.
Lisans taban puanları ortalaması sırasıyla Necmettin Erbakan, Selçuk, Niğde,
Aksaray ve Karamanoğlu Mehmet Bey halindedir.
Sonuç olarak KOP Bölgesi’nde yer alan Devlet üniversiteleri olarak Aksaray Üniversitesi,
Karamanoğlu Mehmet Bey, Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
ve Selçuk Üniversitesi’nin Türkiye’deki Devlet üniversiteleri içinde önlisans ve lisans öğrenci
sayıları, öğretim elemanı sayıları, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları bakımlarından
Devlet üniversiteleri ortalamalarından dikkate değer bir farklılıkları yoktur. Ancak önlisans ve
lisans taban puanları bakımından belirli farkın olduğu ortaya çıkmaktadır.

KAYNAKÇA
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http://www.konya.edu.tr/s/tarihce
http://www.konya.edu.tr/sayfa/universitemiz
http://www.nigde.edu.tr/
http://www.nigde.edu.tr/oidb/page.php?page=24
http://www.nigde.edu.tr/personel/page.php?page=130
http://www.selcuk.edu.tr/
https://istatistik.yok.gov.tr/
URL-1, 2015, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/Tercih/2014-OSYSKONTKILAVUZU07072014.pdf
URL-2, 2015, http://www.osym.gov.tr/belge/1-23560/2015-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-ki-.html Tablo-301072015
URL-20,
2015
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/yerlestirme/2014-%C3%96SYS-TABLO4-EnKucukEnBuyukPuanlar23072014.pdf(2015 yılı puanları)
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1968 VE 2013 FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ASTRONOMİ
KAVRAMLARI
Hasan Özcan1
Gamze Babaoğlu2

ÖZET

Bu çalışma ile 1968 yılı İlkokul Programına göre hazırlanan 4. sınıf Fen ve Tabiat Bilgileri
dersinde yer alan Astronomi kavramlarının, 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’na göre
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden
doküman incelemesi kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: 1968 İlkokul Programı, 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı,
Astronomi

Giriş

Bilgi ve enformasyon çağı olarak isimlendirilen 21. yüzyılda, bilim ve teknolojideki hızlı
ilerlemelerin toplumların yapısını doğrudan etkilemesi, bireylere gelecek yüzyıllarda gerekli
olacak yeni teknolojileri öğretmenin yanı sıra yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip bireyler
yetiştirme amacını güden eğitim alanında yapılacakuygun değişimleri de zorunlu kılmaktadır.
Eğitim alanındaki bu değişimler, yakın zamanda yapılanyapılandırıcı yaklaşımdan
araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına geçiş de olduğu gibi öğretim
programlarında temel alınan yaklaşımlardaki farklılıkları da beraberinde getirmektedir.Bu
durum bilimsel bilginin dolayısıyla fen bilimlerinin değişime açık yapısı ile de yakından ilgilidir.
Elbette fen programlarındaki değişimler vizyon ve yaklaşımlarla sınırlı değildir. Konu alanı,
içerik, zaman, ağırlık, materyal, disiplinlerarası boyut ve pedagojik açıdan da birçok yenilikler
öğretimi sürecini daha verimli hale getirmek ve zenginleştirmek adına program geliştirme
çalışmalarında yapılmaktadır.
İçeriğinin değişebilir doğası bakımından ve içinde bulunduğumuz uzay çağının günlük
yaşamımıza tesiri sonucu yeni verilerle öğretim programlarında sık sık değişime uğrayan
kavramlardan birisi de astronomidir. Tunca’ya (2002) göreastronomi, gerek en eski bilim dalı
gerekse en yeni bilim dalı olma özelliğiyle ve günümüzde hızla gelişen uzay çalışmaları ve
yenilikler sayesinde diğer temel bilim dallarındaki gelişmeleri hızlandırmaktadır.
Astronomi, üzerinde yaşadığımız gezegenden evrenin en uzak noktalarına kadar
gözlenebilen tüm evrenle ilgili verilerin toplandığı, aralarında ilişkilerin kurulduğu ve
yorumlandığı disiplinlerarası bir alan olup fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, jeoloji gibi birçok
disiplini içerisinde barındırmaktadır(Limboz, 2002). Astronomi öğretiminde bilgiler,mekanik
ezberden ziyade anlama ve yorumlama odaklı ilerler, kavrama düzeyine çıkar ve bu sayede
öğretmenin de süreç içerisindeki rolü kolaylaşır. Ayrıca astronomi geniş bakış açısı ile temel
bilimlerin diğer alanlarının ara kesitlerini gösterirken, diğer yandan da felsefi düşünme
potansiyeli ve özgürlüğü sağlayabilir (Koçer ve ark., 2003). Bu durum günümüzde astronomiyi
bir kültür olarak değerlendirme imkânısunmaktadır.
Ay ve Güneş tutulmaları, yıldız yağmurları, gök taşı düşmesi, kuyruklu yıldız görünmesi
gibi birçok olay insanların dikkatini astronomik olaylara çekmiş ve merak uyandırmış, bu tür
olayların sistematik bir şekilde izlenip kayıtlarının tutulması ve kayıtların yorumlanarak birtakım
sonuçlara varılması da astronominin gelişmesine katkılar sağlamıştır(Aslan ve ark., 1996).
Bu çalışmanın amacı 1968 yılı İlkokul Programına göre hazırlanan 4. sınıf Fen ve Tabiat
Bilgileri dersinde yer alan Astronomi kavramlarını, 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı ışığında
incelemektir.

Yöntem

Çalışmadanitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi
kullanılmıştır. Doküman incelemesi, belgesel tarama olarak belirtilen, geçmişteki olguların
izlerini taşıyan resim, film vb. yapıtları, olgularla ilgili olarak yayınlanmış kitap, dergi vb. birtakım
yazılı materyalleri analiz etmek için kullanılan nitel bir veri toplama yöntemidir (Karasar, 2008:
183). Doküman incelemesi özellikle doğrudan görüşme ve gözlem yapmanın mümkün
olmadığı durumlarda bu araştırmada olduğu gibi tek başına bir araştırma yöntemi olarak da
kullanılmaktadır. Doküman incelemesinde temel amaç, araştırılması hedeflenen olgu veya
olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:
187).
1
2

Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, hozcan @aksaray.edu.tr
Yüksek Lisans Öğrencisi, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, gamzebabaoglu87@gmail.com

553

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

1968 VE 2013 FEN ÖĞRETİM
PROGRAMLARINDA
ASTRONOMİ KAVRAMLARI

Bulgular

1968 İlkokul Programına göre hazırlanan 4. sınıf Fen ve Tabiat Bilgileri dersi Dünyamız ve
Gökyüzü, Yeryüzünde Sular ve Etrafımızı Saran Hava, Canlılar Dünyasını Araştıralım, Canlılar
Dünyasında Hayvanlar ile Madde ve Enerji olmak üzere 5 üniteden oluşmaktadır. 2013
Fen Bilimleri Öğretim Programı öğrenme alanlarına, yukarıda üniteleri sayılan 1968 İlkokul
Programı bağlamında genel anlamda bakıldığında, Canlılar ve Hayatöğrenme alanı ile ilişkili 2,
Madde ve Değişim öğrenmealanı ile ilişkili 1, Fiziksel Olaylar öğrenmealanı ile ilişkili 1, Dünya
ve Evren öğrenmealanı ile ilişkili de 1 üniteye yer verildiği görülmektedir.
Tablo 1:1968 İlkokul Programı Dünyamız ve Gökyüzü Ünitesi 1. kısım: Dünyamız

A.

DÜNYAMIZ

1.

Dünyamızın Oluşumu.

a.

Dünyamızın meydana gelişi, (Güneş’ten kopması, soğuma, katılaşma ve milyonlarca yılda olan yavaş değişme)

b.

Şekli (Yuvarlaklığını gösteren kanıtlar)

c.

Dünyamızın yaşı (Fosillerin söyledikleri)

d.

Dünyamızın oluşumu ve biçimi hakkında yanlış inanışlar

2.

Yerkabuğu

a.

Üzerinde yaşadığımız yerkabuğunu inceleyelim. (Kayaların incelenmesi, çeşitleri, madenler)

b.

Toprağın meydana gelişi (Kayaları ufalayan etmenler, su, ısınma, soğuma, rüzgâr, canlılar vb).

c.

Toprak çeşitleri (Killi, kumlu, kireçli, humuslu topraklar, toprak çeşitlerinin tarımda önemi)

d.

Dünyamızın merkezine doğru 1200 m’den sonra kaya ve metallerin sıvı akkor halinde olduğu magma.

e.

Volkan ve yer sarsıntıları. (Yerkabuğunun çatlaması, yerleşme ve sallanması, yer sarsıntıları, magmanın yeryüzüne çıkışı, yurdumuzun sönmüş volkanları ve deprem bölgeleri; depremlere karşı tedbirler)
Tablo 2: 1968 İlkokul Programı Dünyamız ve Gökyüzü Ünitesi 2. kısım: Uzay

B.

UZAY

1.

Uzayın enginliği

a.

Bütün yıldızlar, güneş, ay ve dünya uzaydadır. Bunlar birbirinden çok uzaktadır.

b.

Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. (Güneş olmadan yaşayamayız.)

2.

Güneş sistemi

a.

Güneş sistemi, güneş ve dokuz gezegen topluluğudur.

b.

Güneş, güneş sisteminin ortasındadır ve bütün güneş sistemi uzayda hareket eder (Gezegenler sönmüş yıldızlardır. Güneşin
ışığını yansıtırlar. En büyükleri, en küçükleri, dünyaya en yakın ve en uzak olanları).

c.

Güneşin çekim kuvveti.

3.

Dünyamızın hareketleri

a.

Dünyanın kendi etrafında dönüşü (Gece ve gündüz).

b.

Dünyanın güneş etrafında dönüşü (Mevsimler ve yıl).

c.

Yerçekimi kuvveti (Ağırlık)

4.

Dünyamızın en yakın komşusu ay

a.

Ay dünyanın uydusudur. (Ayın dünyaya uzaklığı, dünyanın etrafında dönüşü ve aylar).

b.

Ay güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. (Ayın görünüş şekilleri ve hareketleri, dünyanın dönüşü ile ilişkisi).

c.

Ayın çekim kuvveti (gel git hareketleri).

d.

Ay ve güneş tutulmaları

e.

Ay hakkında bu gün bildiklerimiz (Bilimin ayı tanıma çalışmaları. Bu yoldaki ilerlemeler, toplanmış olan bilgiler; insanların aya
seyahat projesi. Ayda su, hava ve yaşayan varlıklar yoktur).

5.

Uzayda insan (Yakın yıllarda yapılan araştırma ve ilerlemeler, roketler, astronotlar, uzay gemileri, sun’i peykler, uzayda yürüyen
ilk insan. Uzayda ağırlık yoktur. Bunlar hakkında resim ve okuma parçalarından faydalanarak gerekli bilgi verilecektir).
1968 İlkokul Programı mikro ölçekte astronomi kavramı göz önüne bulundurularak
incelendiğinde ilk ünite olan Dünyamız ve Gökyüzü ünitesi dikkat çekmektedir. Tablo 1 ve
Tablo 2’de görüldüğü gibi bu ünite, Dünyamız ve uzay olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Tablo 1 ile detayları verilen Dünya’nın oluşumu ve şekli kavramları, 2013 Fen Bilimleri Öğretim
Programı’nda 3. sınıflardaki kazanımlar arasında yer almaktadır. Dünya’nın yaşı, fosiller, toprak
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çeşitleri ise 2013’teki öğretim programında 5. sınıflarda; magma kavramı 6. sınıflarda; deprem
kavramı ise 8. sınıflardaki kazanımlarda karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 2’de yer alan Güneş, Güneş sistemi, yıldız, gezegen gibi kavramlar, 2013’te
güncellenen öğretim programında 7. sınıfkazanımlarında yer almaktadır. 2006 yılına kadar 9.
gezegen olarak kabul edilen Plüton, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından cüce gezegen
sınıfına alınmıştır. Bu değişerek güncellenen bilgi, 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda
yerini almıştır.Ayrıca Dünya’nın hareketleri ile ilgili kavramlar 2013 öğretim programında
da 1968 programında olduğu gibi 4. sınıf düzeyinde yer almaktadır. Ancak Güneş etrafında
dönme yerine Güneş etrafında dolanma ifadesinin kullanılması terminolojik farklılığı ortaya
koymaktadır. Ay kavramı ile ilgili detaylı bilgiler 2013’te 6. sınıf, tutulma kavramı 5. sınıf, ağırlık
kavramı ise 7. sınıf kazanımlarında bulunmaktadır.
1930’da Tombaugh, Lowell’in tahminlerine dayanarak Pluto’yu keşfetmiştir. 1957’de ilk
yapma uydu Ruslar tarafından fırlatılmıştır.Büyük Patlama Teorisi’ne doğrudan delil teşkil eden
kozmik kalıntı ışınımı ise 1965’te keşfedilmiştir. 1966’da Ay’a ilk yumuşak iniş gerçekleştirilmiştir.
Ay çevresinde ilk insanlı uçuş 1968’de, Ay’a ilk insan ziyareti ise 1969’da gerçekleşmiştir. 1970’te
Venüs’e ve 1971’de Mars’a ilk yumuşak iniş gerçekleşirken, Ay üzerinde de ilk insanlı mekanik
araç işlem yapmıştır (Limboz, 2002). Dünya’da Astronomi ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken,
ulaşılan yeni bilgilere 1968 İlkokul Programı’nda yer verildiği izlenmektedir.
Öte yandan 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda uzay araştırmaları ile ilgili kazanımlar
7. sınıf düzeyinde yer almakta, son yıllarda sıkça bahsi geçen Işık Kirliği konusu da 4. sınıflardaki
Fiziksel Olaylaröğrenme alanındayer almaktadır.

1968 VE 2013 FEN ÖĞRETİM
PROGRAMLARINDA
ASTRONOMİ KAVRAMLARI

Sonuç ve Öneriler

1968 İlkokul Programı Fen ve Tabiat Bilgisi dersi 4. sınıf astronomi kavramlarının, o
dönemdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle paralellik gösterdiği çalışma ile ulaşılan önemli
bir sonuçtur. Yalnız öğretim programında yer alan ünitelerdeki nicelik ve nitelik açısından
yoğun içerik dikkat çekicidir. Bu çalışmanın bir diğer boyutu konumundaki 2013 Fen Öğretim
Programı’ndaki astronomi kavramlarına ilişkin içeriğin farklı sınıf düzeylerine dağıtıldığı tespit
edilmiştir.
Bundan sonraki çalışmalara ışık tutması açısından daha fazla saha çalışması ve gözleme
yer verilmesi, astronomi konularının öğrencilerin zihinsel gelişimine uygun biçimde düzgün
olarak sıralanması ve öğrenciye bu şekilde aktarılması önerilmektedir (Gülseçen, 2001; Koçer,
2002). Yine farklı yıllarda yürürlüğe girmiş öğretim programlarının farklı konu, kavram ve
disiplinlerle birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmesi önerilmektedir. Bu önerilerin program
geliştirme çalışmalarına katkılar sunacağı değerlendirilmektedir.
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1992 ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ MADDE VE ENERJİ ÜNİTESİ
KAVRAMLARININ 2013 FEN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE
İNCELENMESİ
Hasan Özcan1
Gamze Babaoğlu2

ÖZET

Bu çalışmada 1992 yılında yürürlüğe giren 5. sınıf ilköğretim okulu programı fen bilgisi
dersindeki Madde ve Enerji ünitesindeki kavramların, 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’na
göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden
doküman incelemesi kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: 1992 İlköğretim Okulu Programı, 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı,
Madde ve Enerji

Giriş

Bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik yeniliklerin büyük bir hızla ilerlediği, fen
ve teknolojinin etkilerinin yaşamımızın her alanında belirgin bir şekilde görüldüğügünümüz
bilgi ve teknoloji çağında, toplumların geleceği açısından fen ve teknolojieğitiminin anahtar
bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu hedef doğrultusunda çeşitli ülkelerdeki program
geliştirme çalışmaları incelendiğinde, toplumdaki tümbireylerin fen ve teknoloji okuryazarı
olarak yetiştirilmesinin vurgulandığı görülmektedir (MEB, 2005).
Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetiştirilmesi
ülkemiz 2005 ve 2013 fen öğretim programlarının vizyonu konumundadır.Fen okuryazarı
olmak fen ile günlük yaşamı ilişkilendirebilmek, feni sadece derslerde ya da sınavlarda değil
gerektiği her durumda doğru kullanabilmek, onunla hem hal olmak, bu konuda topluma
örnek olmak kısaca fen ile yaşamaktır. Bu anlamda öğrencilerin bu vizyonaerişisinde,
öğretmenlere önemli sorumluklar düşmektedir. Her bir öğrenim düzeyinin bir sonrakine
temel teşkil ettiği düşünüldüğünde, ülkemizde son 20 yılda yapılan çalışmalarda sıkça
üzerinde durulan kavram yanılgıları bu noktada hayati öneme sahiptir. Fen okuryazarı bireyler
bilimsel açıdan kabul edilebilir, kavram yanılgılarından arınmış ve günün koşullarına uygun
güncel bilgilerle donanmış bireyler olmak durumundadırlar. Burada öğretim programları da
öğretim sürecinin bir başka önemli boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz sadece bilgi
değil kavrama, analiz, sentez vb. düzeyleri ile öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi ve ölçmedeğerlendirme vb. unsurların da dikkate alınarak hazırlandığı öğretim programları etkili fen
öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde son yıllarda geliştirilen ve yürürlüğe giren
fen öğretim programlarının Dünya’ya paralel olarak öğrenci merkezli olması da bu bağlamda
değerlendirilebilir.
Fen okuryazarı olma vizyonu ile hazırlanan en güncel fen öğretim programı, içerik
açısından bu vizyonu taşımayan, yapılandırıcı yaklaşım ve araştırma-sorgulamaya dayalı
yaklaşım gibi yeni öğretim yaklaşımları yerine davranışçı yaklaşımları ve daha ziyade bilimsel
süreç becerilerine odaklanan 1992 öğretim programı ile belli bir konu ya da ünite bağlamında
incelenebilir mi?
Bu çalışmanın amacı yukarıda verilen araştırma sorusuna, odak kavram olarak soyut,
disiplinlerarası ve öğrenilmesinin alanyazında zorluğundan sıkça bahsedilen enerji kavramı,
ünite olarak ise enerji kavramının yanı sıra maddenin sınıflandırması ve karışımların ayırılması
konularını da içerisinde barındıran madde ve enerji ünitesinin belirlenmesiyle cevaplar
aramaktır (Watts, 1983; Lijinse, 1990; Maskill, 1997; Liu ve Tang, 2004).

Yöntem

Çalışmada nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi
kullanılmıştır. Doküman incelemesi, belgesel tarama olarak belirtilen, geçmişteki olguların
izlerini taşıyan resim, film vb. yapıtları, olgularla ilgili olarak yayınlanmış kitap, dergi vb. birtakım
yazılı materyalleri analiz etmek için kullanılan nitel bir veri toplama yöntemidir (Karasar, 2008:
183). Doküman incelemesi özellikle doğrudan görüşme ve gözlem yapmanın mümkün
olmadığı durumlarda bu araştırmada olduğu gibi tek başına bir araştırma yöntemi olarak da
kullanılmaktadır. Doküman incelemesinde temel amaç, araştırılması hedeflenen olgu veya
olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:
187).
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Bulgular

1992 yılındayürürlüğe giren 5. sınıf ilköğretim programına göre, Fen Bilgisi dersi 8 üniteden
oluşmaktadır. Üniteler: Vücudumuzu Tanıyalım, Canlıların Çeşitliliği, İnsan ve Çevre, Madde ve
Enerji, Ses, Işık, Isı ve Elektrik olarak sayılabilir. 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı öğrenme
alanları, 1992 İlköğretim Programı bağlamında incelendiğinde, Canlılar ve Hayat öğrenme alanı
ile ilişkili 3, Madde ve Değişim öğrenme alanı ile ilişkili 2, Fiziksel Olaylar öğrenme alanı ile ilişkili
3, Dünya ve Evren öğrenme alanı ile ilişkili ise bir ünitenin yer almadığı tespit edilmiştir.

1992 ÖĞRETİM
PROGRAMINDAKİ MADDE
VE ENERJİ ÜNİTESİ
KAVRAMLARININ 2013 FEN
ÖĞRETİM PROGRAMINA
GÖRE İNCELENMESİ

Tablo 1: Madde ve EnerjiÜnitesinde Yer Alan Kavramlar
A-

B-

C-

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI
1.
Saf Maddeler
a)
Elementler
b)
Bileşikler
c)
Bileşiklerin Elementlere Ayrılması
d)
Maddenin Yapı Taşları
2.
Karışımlar
a)
Adi karışımlar
b)
Çözeltiler
MADDE KARIŞIMLARININ AYRILMASI
1.
Ayırma Teknikleri
a)
Eleme
b)
Süzme
c)
Yüzdürme
d)
Dinlendirme
e)
Çözme ve Kristallendirme
f)
Elektrik ile Ayırma
g)
Mıknatıs ile Ayırma
h)
Damıtma
2.
Ham Petrolün Damıtılması
ENERJİ
1.
İş ve Enerji
2.
Enerji Çeşitleri
a)
Isı
b)
Kinetik Enerji
c)
Potansiyel Enerji
d)
Enerji Dönüşümleri
3.
Enerji- Madde İlişkileri

Tablo 1’e göre A bölümünde yer alan Maddenin Sınıflandırılması kavramlarından
element ve bileşik 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda 5. sınıf kazanımları içerisinde yer
almamakta, 7. sınıflardaki Maddenin Değişimi ünitesinde karşımıza çıkmaktadır. Maddenin saf
madde ve karışım olarak 2 grupta toplanması ise 4. sınıflardaki Maddeyi Tanıyalım ünitesindeki
kazanımlar arasında yer almaktadır. Karışımların adi karışım ve çözelti olarak sınıflandırılması
yine 7. sınıf kazanımları arasında bulunmaktadır. 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda saf
maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktası kavramları 5. sınıf
düzeyinde, maddenin yapı taşı olan atom kavramı ise 7. sınıf düzeyinde yer almaktadır.
Öte yandan Tablo 1’de B bölümünde yer alan karışımları ayırma teknikleri 2013 Fen Bilimleri
Öğretim Programı’nda 4. sınıf düzeyinde görülmektedir. Bu tekniklerden sadece eleme, süzme
ve mıknatısla ayırma kavramlarına yer verilmiştir. 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda
karışımların ayrıştırılmasında kullanılacak yöntemlerden buharlaştırma, yoğunluk farkı ve
damıtma kavramları ise 7. sınıf düzeyinde karşımıza çıkmaktadır.
Son olarak Tablo 1’de C bölümü incelendiğinde, enerji kavramından, 2013 Fen Bilimleri
Öğretim Programı’nda ilk olarak 6. sınıflarda Madde ve Isı ünitesinde bulunan yakıtların
yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak gruplandırılması ile Elektriğin İletimi
ünitesinde yer alan elektrik enerjisi kavramlarında söz edilmektedir. İş ve enerji, enerji çeşitleri,
enerji dönüşümleri kavramları, 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda 7 sınıflardaki Kuvvet
ve Enerji ünitesinde yer almaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Çalışma ile 1992 ilköğretim okulu programı fen bilgisi dersindeki Madde ve Değişim
ünitesindeki kavramlarının yoğun olarak yer aldığı, aynı kavramların 2013 Fen Bilimleri
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1992 ÖĞRETİM
PROGRAMINDAKİ MADDE
VE ENERJİ ÜNİTESİ
KAVRAMLARININ 2013 FEN
ÖĞRETİM PROGRAMINA
GÖRE İNCELENMESİ

Programı’nda ise farklı sınıf düzeylerinde daha az ağırlıklarla yer aldığı tespit edilmiştir. 2013 Fen
Bilimleri Programı, sarmal yapısı ve az bilgi öz bilgidir yaklaşımı ile davranışçı yaklaşımın izlerini
taşıyan ve bilgi yüklemesi içeren 1992 öğretim programına nazaran madde ve enerji ünitesi
kavramları bağlamında daha etkili öğretimi içerisinde barındırmaktadır. Bu sonuç çalışmanın
başında sözü edilen fen okuryazarlığı ile de yakından ilintilidir. Farklı yıllarda yürürlüğe girmiş
fen ve diğer disiplinlerdeki öğretim programlarının madde ve enerji ünitesi örneğinde olduğu
gibi konu ve kavramların birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmesi önerilmektedir.
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“MANAVGAT” ADI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Murat Mustafa Ak
Doç. Dr. Yahya Kadıoğlu

ÖZET

Yer adları mekanın tarihi, coğrafi ve kültürel özellikleri hakkında önemli ipuçları verir.
Araştırmacılar yer adlarından hareket ederek mekân hakkında önemli bulgulara ulaşırlar. Bu
bulgular bilimsel çalışmalara katkı sağlayarak araştırmacıların işini kolaylaştırır. Çalışmanın
daha kısa sürede tamamlanmasına katkı sağlar. Antalya iline bağlı Manavgat ilçesinin adı
yerleşmiş Yörük, yerleşmiş Türkmen anlamına gelen “Manav” ile yerleşim ve kent anlamları
taşıyan “gat” sözcükleri ile oluşmuş birleşik bir isimdir. Ad, Türk fetihlerinden sonra konulmuş ve
günümüz Türkçesinde “Manavkent” anlamı taşımaktadır.
Manavgat adı bu araştırmada tarihi kaynaklar, dilsel ve coğrafi özellikler dayanak
oluşturularak bilimsel yöntemler ışığında, akıl yürütülerek irdelenmiş, ismin ne zaman ve nasıl
meydana geldiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, yörenin tarihi ve kültürel
geçmişine katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Manavgat, yer adı, Yörük

1-GİRİŞ

Ad bilimi, dil biliminin adlar üzerinde duran, canlıların, cansız varlıkların veya soyut
kavramların adıyla ilgilenen onları köken bilgisi, tarihsel gelişim, dil ve kültür sorunları açısından
inceleyen dalıdır (Akalın, 2011: 27- Uyanık, 2006: 88). Ad biliminin, yer adları (Toponimi) kolu ise
yer belirten özel adları inceleyen bilim dalıdır. (Vardar, 2002: 224). Yerleşme adlarından, bölge,
yöre adlarından ve başka yer adlarından faydalanarak yerleşmelerin doğduğu, geliştiği çağların
bulunmasına, o zamanda ki yörenin durumunu belirtmeye burada yerleşenlerin nerelerden
gelmiş olduğunu göstermeye çalışır (İzbırak, 1964: 347).
Yer adları çok çeşitli unsurlardan etkilenerek ya da esinlenilerek verilmiş olabileceği için
bu bilim; dil bilim, coğrafya, tarih, arkeoloji, halkbilim, antropoloji, sosyoloji, etnografya vb.
bilimler ile sıkı ilişki içindedir. Ancak mekanın, yani coğrafi olayların gerçekleştiği, etkilediği ve
etkilendiği yerin adlandırılması tartışmasız en çok coğrafyacıları ilgilendirmektedir (Bulut, 1996:
30).
Yer adları insanlığın ve uygarlığın izlerini yansıtır. Toplumların coğrafi mekanla
bütünleşmesinin göstergesidir (Uygur, 1967: 502- Erinç, 1989: 9). Yer adlarını koyan insanlar
coğrafi mekana, nüfusun kültürel özelliklerine ve tarihsel değerlere kayıtsız kalmamışlardır
(Demirkaya ve Arıbaş, 2006: 78) Yer adları araştırmaları neticesinde o yerin tarihi, coğrafi,
forklorik ve dil özellikleri ortaya konulabilir. Yani Toponimi, bir yere ilk yerleşen insanların
o yer adına kaynak olan dili ne zamana kadar kullandıklarını, yerleşmenin geçmişi ve nüfus
dağılışı gibi önemli tarihsel bilgiler verebilir. Aynı şekilde, o yöredeki dilsel değişiklikleri o
yerde yaşayanların kültürünü, kurumlarını, toplumsal yaşamını, edebiyatta geçen sözcükler ile
kişi adları gibi dile ilişkin bilgileri de ortaya koyabilir (Gümüşçü, 2010: 253). Ayrıca yer adı bir
coğrafyanın, toprak parçasının oraya yerleşen halklar tarafından vatanlaştırılmasının ilk ve en
önemli aşamasını teşkil eder (Akar, 2006: 51). Bu noktada öncelikle araştırma alanın tarihine ve
tarihsel süreçteki adlarına değinmek gerekir.
Yer adı olarak araştırması yapılan Manavgat konum olarak Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya
İline bağlı bir ilçedir (Harita 1). Manavgat ve çevresi ilkçağlardan beri önemli bir yerleşim alanı
olmuş ve burada birçok şehir kurulmuştur (Karaca, 2010: 445). Önemli olmasında matematiksel
ve özel konumunun yani coğrafyasının etkili olduğu söylenebilir. Çünkü Manavgat iklim,
konum, su kaynakları vb. birçok avantaja sahip olduğundan tarihin her döneminde değerli
bir yerleşim merkezi olmuştur. Manavgat’ın antik çağda Grek kaynaklarına göre “Μάηαυά”
”Mάυαυά” adını aldığı bilinmektedir (Houtsma, 3: 370- Strabon, 1987: 34).
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Harita 1: Manavgat İlçesi Lokasyon Haritası
Manavgat’ın Side ile aynı tarihi süreçleri geçirdiği düşünülürse, Bizans döneminde 7.
yüzyıldan itibaren Arap ve Pers akınları, Rodos, Venedik, Ceneviz korsanların etkisi ve Haçlı
seferleri sırasındaki olumsuz etkiler neticesinde yörenin önemi giderek azalmış ve yörede
yaşayan nüfus bu olumsuzlar neticesinde Attaleia (Antalya)’ ya yerleşmeye başlamıştır. Bu
Bizans döneminde 7. yüzyıldan itibaren Arap ve Pers akınları, Rodos, Venedik, Ceneviz
korsanların etkisi ve Haçlı seferleri sırasındaki olumsuz etkiler neticesinde Manavgat’ın önemi
giderek azalmış ve yörede yaşayan nüfus bu olumsuzlar neticesinde Attaleia’ya (Antalya’ya)
yerleşmeye başlamıştır. Bu husus yerleşmenin terk edilmesi anlamına gelmesi açısından
önemlidir. Çünkü Türkler tarafından yer edinilen Manavgat’ a yerleşim yeniden kurulmuş ve
neticede yer adı yeniden verilmiş olmalıdır.
Türkler dönemine gelindiğinde, Selçuklu sultanları öteden beri milletlerarası ticaret
yollarının önemini biliyorlar, askerî seferlerini buna göre düzenliyorlardı. Bilhassa Akdeniz,
Türkiye Selçukluları için dünya piyasasına açılabilmek, dünya ile iktisadî ilişki kurabilmek için
mühim bir çıkış yolu idi (Algül, 2002: 1125-1126). Anadolu Selçuklu tarafından 1225 yılında
alınıldığı düşünülen Manavgat bu dönemde de Antalya ile Alanya arasında ve ticaret yolları
üzerinde yer alması ile önem kazanmıştı. Antalya- Alanya arasında 3, Eğirdir Antalya arasında 5,
Konya- Eğirdir arasında 6, Konya- Seydişehir- Antalya arasında 10 kervansaray bulunmaktadır.
Bu rakamlarında gösterdiği gibi Konya- Antalya ve Antalya- Alanya arasında işlek ticaret ağı
bulunmaktadır (Keleş, 2007: 192- 193).
Anadolu Selçuklu dönemini anlatan Ibn Bibi, El- Evamirü’l Alaiyye fi’l- Umuri’l Alaiyye adlı
eserinde “Magfa” adında bir kalenin Alaiye’nin fethinden hemen sonra alındığı yazmakta ve
birçok bilimsel yazıda “Magfa” ihtimalle bugünkü Manavgat kabul edilmektedir (Özcan, 2005:
79- Tekirdağ, 1969: 30- İli, 2013: 7- Şaman Doğan, 2010: 245). Araştırmalar Manavgat’ta Türk
yerleşmelerinin olabileceğini ve bugünkü Manavgat şehrinin temellerinin Türkler tarafından
atılmış olabileceğini göstermektedir. Ayrıca Manavgat’ta Hisar adıyla bilinen küçük ve harap
bir kale bulunmaktadır. Kalede bulundan sandukalardan birinde 670 hicretinin yer alması
dikkat çekicidir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 13- 14). Çünkü bu miladi olarak 1272 yılı yani Selçuklu
ve beylikler dönemine tekabül ederek Müslüman yerleşmenin olduğunu gösterir. Buradan
hareketle Manavgat adının Osmanlı Devleti’nden önce verilmiş olabileceğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Yani Manavgat adı bölgeyi fetheden Anadolu Selçuklu ya da egemen olan
beyliklerce verilmiştir. Zaten Osmanlı kayıtlara kaza olarak geçen Manavgat’ın muhakkak bir
geçmişi olmalıdır. Ayrıca yörede Selçuklu ve beylik kalıntıların Osmanlı’ya nazaran fazla olması
da bu konuda dikkat çekicidir. Manavgat Kanuni Devri 166 numaralı ve 1530 tarihli Muhasebei
Vilayet-i Anadolu Defteri’nde yer almaktadır (Konyalı ve Yıldız, 2010: 214). Bu kayıtlarda
Manavgat Alaiye’nin kazası olarak görülmektedir. Osmanlı döneminde Manavgat Irmağının
doğu tarafına Düşenbih, batı tarafına Manavgat denirdir. Bugünkü Manavgat, Manavgat ve
Düşenbe Nâhiyeleri’nin birleştirilmesi ile meydana gelmiş bir ilçedir (Özkan, 2014, 59).

2-MANAVGAT ADININ KÖKENİ

Türkiye’de herhangi bir yer adının Türkçe’de bir anlamı varsa, bu yer adının kökeninde
antik bir ad aramak boşunadır (Robert, 1980: 7). Yani ülkemizdeki bir yerleşme adı Türkçe ise,
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o yerleşme kesin olmasa bile, büyük ihtimalle Türkler tarafından kurulmuştur (Gümüşçü, 2002:
600).
Orta Asya’dan büyük dalgalar halinde Anadolu coğrafyasına adım atan Türkler, aynı
zamanda daha önceki yaşantılarına ait pek çok unsuru da beraberinde getirmiş, buradaki
meskun yerlerin adlarını Türk fonetiğine uydururken, ilk defa kendileri tarafından iskan edilen
yerlere de yeni -genellikle de Türkçe- adlar vermişlerdir (Sarı ve Tepeli, 2012: 161- Akar, 2006:
51)
Manavgat adının “Manav” ve “Gat” ile iki ayrı sözcükten oluştuğu düşünülmektedir.
Bu sözcüklerin Türkçe karşılıklarının olmasıyla Manavgat adının eski bir addan diğer bir
ifadeyle Μάηαυά, Mάυαυά’dan türemiş olabileceği savunmak gereksizdir. Zaten yukarıda da
bahsedildiği gibi yörenin Türk fethinden önce nüfustan yoksun olması Türkler burada yeni
bir yerleşim kurup yer yeni bir ad verilebileceğini gösterir. Toponomi, diğer deliller ortadan
kalmış olsa bile, bir geçmişi ortaya koyabilir; bir yeri hangi insanların yerleştiğini açıklayabilir
(Tümertekin ve Özgüç, 2010: 184). Manavgat adı da benzer bir düşüncenin ürünüdür. Manav’ın
Anadolu’ya yerleşen ilk Türkler olduğu ve bu yerleşimlerin arasında Antalya’nın dolayısıyla
Manavgat’ın da yer alması bu konuyu açıklar niteliktedir. Çünkü yörede manav olarak bilinen
bir halk grubunun varlığı yerli halk tarafından savunulmaktadır.
Sözü edilen şehir isminin birleşik olduğu kabul edilirse bu sözcükleri ayrı ayrı incelemek
yerinde olacaktır. Manav, sözlüklerde Rumca Mavanis’ten gelen yaş meyve, sebze satan kimse
ve yaş meyve, sebze satılan dükkan olarak karşımıza çıkar (Eyuboğlu, 1995: 398 - Doğan, 2011:
1153). Günümüz Türkçesinde yerleşik halk için kullanılan manav sözcüğünün Türk şivelerinde
karşılığı olup olmadığı ses olayları da dikkate alınarak aranmalıdır. Nitekim Manap, Manag
sözcüklerine rastlanmış ve araştırılmıştır. Manap Kırgız Türkleri arasında “tar, ağa, bey (Kırgız
Feodal kabilelik üst tabakasının mümessili) anlamında karşımıza çıkar (Yudahin, 1988: 551).
Kazak Türkçesinde de sözcük “ağa, bey, asilzade, feodal” anlamlarını içermektedir (Oraltay ve
Diğerleri, 1984: 194) Yakut (Saha) Türklerinde ise Manag sözcüğünün koruyucu, güdücü, bakıcı
anlamaları vardır. Manav sözcüğünün; Türkistan’daki Kazak-Kırgız ve Sibirya’daki Yakut (Saha)
Türkleri’nde kullanılan, koruyucu soylu kişi ve boy beyi anlamına gelen “Manap” ve “Manag”dan
geldiği sanılmaktadır. Eski Türkçe’de “v” sesinin olmamasından dolayı, “Manap” sözcüğündeki
“p” ve “Manag” sözcüğündeki “g” sesinin yumuşayarak “Manav” sözcüğünün ortaya çıktığı
düşünülmektedir (Özden, 2009: 22).
Farklı kaynaklarda manav halk grubu olarak çeşitli şekillerde açıklanmıştır. Ancak genel
olarak Manavların Türkmen olduğu kabul edilmektedir. Fahri Tuna, manav için yerli ve yerleşim
Türk ifadesini kullanmıştır (Tuna, 2002: 16). Recep Yaşa, Manavların da Türkmenler arasında
yaşayan bir gruptur görüşünü savunur (Yaşa, 1999: 17). Türker Eroğlu, Türkmenler arasında
yerli olanları manav olarak ifade etmiştir (Eroğlu, 2003: 16) Mehmet Eröz ise Türk yer adlarını
incelediği çalışmasında Göçebeliği terk edip iskan olanların manav olduğu ve manav’ın yerli
Türk olduğunu savunmaktadır. yerleşik halk, yerleşik yörük, yerli ve yerleşik Türk, yerleşik
Türkmen.
Manavlar, yazılı eski kaynakların cemaatler bölümünde Manavlar, Manavlı (Manavlu),
Manavlar Perakendesi biçiminde ve Yörükân Taifesi’ne bağlı bir topluluk olarak gösterilmektedir.
Bu topluluklar aslen yörük olup “Manavlar, Manavlı, Manavlu, Manavlar Perakendesi” adlarıyla
anılırlar. (Türkay, 1979: 576). Perakende adında Manavgat’a bağlı bir köy yerleşmesinin olması
dikkat çekicidir.
Çalışma alanımızda göçebe halk ile yerleşik halkı ayırt etmek için yörük ve manav
sözcüğü kullanılmaktadır. Yani hayvancılıkla uğraşıp göçebe yaşam tarzı süren halk “yörük”,
göçebe hayatı terk edip yerleşik hayata çok önceden geçmiş ziraat veya ticaretle uğraşan eski
yörüklere ise manav denilmektedir. Nitekim Muharrem Öçalan’ın yaptığı bir derlemeye göre
Manav: “Yörüğün yürümeyeni” biçimindedir (Öçalan, 2004: 1). Altun’a göre “Orta Asya’dan, Batı
Anadolu’ya gelen Türk, Türkmen, Yörük, oturursa Manav gezerse Yörük” biçiminde olup diğer
ifadeyle benzerlik göstermektedir (Altun, 2003: 32). Benzer bir ifadeyi de Hayati Beşirli kullanmış
Manavın Yörüklükten çıktığını ve yerleşik hayata geçenlere denildiğini ortaya koymuştur (Beşirli
ve Erdal, 2007: 32). Neticede araştırma alanında ve genel araştırmalar doğrultusunda Manavlar
hakkında“yerleşik yaşama geçmiş yörükler” demek doğru bir tespit olacaktır.
Manavgat’ın verimli tarım alanlarına, bol su kaynaklarına sahip ve tarıma uygun bir iklime
sahip olması buranın yerleşim için oldukça elverişli olduğunu gösterir. Yukarıdaki bilgilerden de
hareketle Yörüklerin hayvancılığı bırakıp bu bölgeye yerleşebilecekleri Manavgat’ın avantajlı
topraklara sayesinde olabilir. Buradan hareketle Akseki, yayla ve mera alanlarının geniş yer
tuttuğu bir ilçedir (Hadimli ve Diğerleri, 2011: 348). Aynı özellik Manavgat çevresinde yer alan
İbradı ve Gündoğmuş İlçelerinde de görülür. Bu yerler hayvancılık için uygun alanları barındırır.
Ancak iklim ve otlak şartları buradaki halkı göçebe yaşama iter. Halk kış mevsiminde daha sıcak
iklim şartlarına sahip alanlara göç eder. Bugün hala Akseki- Manavgat arasında hayvancılık için
yapılan göç tarihte de yapılıyordu. Hayvancılığı bırakanlar Manavgat’a yerleşmiştir. Bununla
birlikte yerleşik olan ancak başka bir yerde yaşayan manavlar buraya göç etmiştir. Bu noktada
göç edilen yerin de Batı Anadolu olması olasıdır. Zira manavların yoğun olarak bu bölgede
yaşadığı bilinmektedir.
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Manavgat yer adının ikinci sözcüğü olan “gat” sözcüğü ile biten başka yer adlarının
da olması dikkat çekicidir. Nitekim Yozgat, Tokat, Kilmigad (Osmanlı Dönem’ inde Nahiye),
Pasargad (İran) yer adları da Manavgat’ta olduğu gibi aynı sözcükle biter. Bu yer adlarındaki
son sözcüğün aynı olması bu sözcüğün bir manaya dayandırılabileceği görüşünü ortaya
çıkarır. Zaten bir mekanın adı, çevresinde bulunan nüfusun en çok önem verdiği özelliklerin
somutlaştırmasıyla gerçekleşir. Yer adı, Türkçe’nin türetme gücü ve yerel ağzın etkisi ile
birleşerek zaman içinde farklı bir değişim gösterir (Demirkaya ve Arıbaş, 2006: 78).
Yapılan araştırmalarda “gat” sözcüğü farklı şekillerde tasvir edilmiştir. Süleyman Fikri Erten
Manavgat yer adını izah ederken gat’ın Türkçe olduğunu ve yükseklik, ışık manasına gelen
“ağat” ana kökünden geldiği savunmuştur. Bu yükseltiyi de Manavgat’ın kuzey bölümünde
yer alan Toroslar’a bağlamıştır (Erten, 1937: 26). Samih Rıfat’ın Yozgat ismin menşeine dair
araştırmasında gat’ın set, tabaka büklüm anlamlarında olduğunu, zeminden yüksek bir yere kat
denildiğini vurgulayıp evvelce şehrin etrafının duvarla çevrili olup adın kaynağının bu duvarlar
olduğu savunmaktadır. Ancak ismin tarihi sürecini belirleyememesi sebebiyle bu ismin eski
olması durumunda gat sözcüğü anlamının yüksek ve yalçın yurt anlamına gelen “kend” ve
“kand” sözcüklerinde aramasının doğru olacağını söylemektedir (Samih Rıfat, 1923: 599- 605).
Bir diğer Yozgat adı ile araştırma yapan Yusuf Ziya gat’ın Türkçe olduğu savunup kent anlamına
gelen kant sözcüğünden türediği savunmaktadır. Kant sözcüğünün oldukça farklı değişimlere
uğradığını savunup bu sözcüğün cend, gand, gan, gat, can, ked gibi değişimleri uğradığını
açıklamıştır (Yusuf Ziya, 1923: 606, 609).
Şu haliyle “gat” sözcüğü farklı şekilde izah edilmiştir. Ancak öncelikle “gat” sözcüğünün
Türkçe ya da Türkçenin etkilenebileceği diller arasında ek olarak aranması gerekir. Ancak
tarafımızdan yapılan araştırmada böyle bir eke rastlanılmamıştır. Zaten Türkçede üç sesli
eklerin nadir görüldüğü bilinmektedir. “Gat” sözcüğünün ek olmaması ile bu sözcük anlamlı
bir kelimedir demek doğru olacaktır. Bu noktada Türk yerleşim adlarının incelenmesi gerekir.
Türklerin birçok yer adında “kant” sözcüğünü kullandığı bilinmektedir. Burada hareketle
“Gat” Soğd dilinde rastladığımız kent anlamına gelen ve birçok kent isminde kullanılan
“Kant” kelimesinin değişime uğramış halidir demek doğru olacaktır. Çünkü Türkçede ünsüz
düşmesine uğrayan harfler vardır. Bu harfler arasında “n” ünsüzü de bulunmaktadır. İşte “Kant”
sözcüğündeki “n” ünsüzü düşmeye uğramış ve kat kalmıştır. Kat sözcüğündeki ilk harf olan “k”
ise ünsüz değişmesi veya ağız özellikleri neticesinde “gat” sözcüğünü meydana gelmiş olabilir.
Gat’ın yerleşim yeri, kent gibi anlamları olduğu düşünülürse bu konu daha anlaşılır hale
gelecektir. Yusuf Ziya Yoz adında Asya merkezinde bir halk kabilesinin varlığından ve Yozgat
adının bu halk grubu adı ile yerleşim yeri anlamına gelen kant’ın birleşiminden meydana
geldiği savunmaktadır (Yusuf Ziya, 1923: 606- 607). Manavgat adının da aynı şekilde oluşmuş
olmalıdır. Çünkü Manavlar da bir halk grubudur ve yerleşim yerlerinin bir bölümünü Manavgat
oluşturmaktadır.

“MANAVGAT” ADI ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA

3-SONUÇ

Tarihte çeşitli medeniyetleri ev sahipliği yapan Manavgat, ad olarak iki Türkçe isimden
meydana gelen birleşik bir yer adıdır. Manavgat, tarihi, coğrafi, kültürel ve etnografik özelliklerin
kavşağında bulunan bir yer adıdır. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkler, aynı zamanda
daha önceki yaşantılarına ait unsurları da beraberinde getirmiştir. Yer adını oluşturan “Manav”ın
belli bir halk grubu ifade etmesi ve yöre halkı tarafından bilinmesi, gat’ın başka yer adlarında da
bulunması ve kent, yerleşim gibi anlamlara dayandırılabilmesi dikkat çekici olmuştur. Neticede
Manavgat yer adının eski adlarından türemediği, aksine yerel halkın bu adı en belirgin özelliği
ile verilmiş olabileceği görülmektedir.
Manavgat’ta Manav denilen halk grubun varlığı bilinmekte ancak ne zaman yerleştikleri
hakkında kesinlik yoktur. Ancak iskan tarihini ile hareket edilirse Selçuklu son dönemi ve
beylikler dönemi Manavgat adının verilebileceği olası zaman aralığıdır. Yörenin adı Manav
denilen halk grubunun varlığı ile kent anlamına gelen ve Türkçenin ağız özellikleriyle, ses
olayları veya Türkçe’nin dönemsel özellikleri ile değişmiş hali olan gat isimleri Manavgat yer
adını oluşturur.
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BÖLGESEL KALKINMADA KÜLTÜR TURİZMİNİN ÖNEMİ: FRİG
VADİSİ ÖRNEĞİ
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ÖZET

Turizm sektörünün bölgesel kalkınma ve yöredeki turizm temelli kaynakların etkin
kullanımı konusunda büyük bir yeri ve önemi vardır. Turizm, kullanışlı bir bölgesel gelişme aracı
olarak bölgesel kalkınmayla yakından ilişkilidir. Bu anlamda ekonomik gelişme ve iş yaratmanın
bir aracı olan kültür turizminin, günümüzde bölgesel gelişme ve bölgenin kültürel mirasının
korunması ve geliştirilmesi için bir araç olduğu ifade edilebilir. Ayrıca geliştiği yerlerin tarihi
ve kültürel mirasının korunması konusunda etkili olan kültür turizmi ekonomik açıdan da
kazançlar sağlamaktadır. Dolayısıyla kültür turizminin, sürdürülebilirlik ilke ve politikaları ile
geliştirildiğinde özellikle yerel ve kültürel değerlerin yaşamasını sağlayacak bir özelliğe sahip
olduğu belirtilebilir. Diğer bir ifade ile turizm, kültürel mirasın korunmasında bir araç haline
gelecektir.
Bu bağlamda çalışmada, bölgesel kalkınma ve kültür turizmi kavramları açıklanmakta ve
turizmin bölgesel kalkınmadaki önemi üzerinde durularak, kültür ve sağlık turizmi açısından
önemli ölçüde dikkate değer birçok tarihi, doğal ve kültürel kaynağa sahip olmasına karşın
henüz istenilen konumda turizme açılamamış olan Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir illeri
sınırlarında yer alan Frig Vadisi örneği üzerinde durulmaktadır. Frig vadisi önemli bir turizm
potansiyeli taşımaktadır. Ancak Frigya bölgesi zengin turistik ve kültürel değerlere sahip
olmasına rağmen, bir turistik destinasyon olarak algılanması istenilen düzeyde değildir. Bu
anlamda çalışmanın sonuç ve değerlendirme kısmında ikinci Kapadokya olarak kamuoyounda
yer alan Frig Vadisinin, sahip olduğu önemli konuma ulaştırılabilmesi, daha etkin tanıtımı ve
korunmasının sağlanması gerekliliği hususunda öneriler sunulacaktır. Çalışmada birincil ve
ikincil kaynaklardan yararlanılarak, izlenimlerden elde edilenler aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Kültür Turizmi, Frig Vadisi

1.BÖLGESEL KALKINMA

Kalkınma kavramına bakıldığında, toplumların gelişim sürecine uygun olarak, farklı
dönemlerde değişik içerikler kazandığı gibi aynı dönemde farklı içerikler için de kullanıldığı
ifade edilebilir. Kavramın bazen de kendine yakın anlamlar taşıyan ilerleme, büyüme ve
yapısal değişme gibi kavramların yerine kullanılması kalkınma olgusunun anlamında bir
kargaşaya sebep olmuştur (Aktakas, 2006). Kalkınma olgusu günümüzde dünyadaki birçok
ülkenin üzerinde önemle durduğu ve üstesinden gelmeye çalıştığı bir ekonomik sorun olarak
gündemde yer almaktadır.
Terim anlamı olarak salt üretimin ve kişi başına gelirin artırılması demek olmadığı
ifade edilen kalkınma, az gelişmiş bir toplumda iktisadi ve kültürel yapının değiştirilmesi ve
yenileştirilmesi durumlarını içeren bir süreci tanımlamaktadır (Han, 2004).
Bölge ve kalkınma kavramlarının zorunlu bir sonucu ise bölgesel kalkınma kavramının
ortaya çıkmasıdır. Kavram olarak bölgesel kalkınma; ülke bütününde yer alan bölgelerin,
çevre bölgeler veya dünya ile karşılıklı etkileşimi sonucu oluşan bölge vizyonunu dikkate alan,
katılımcılık ve sürdürebilirliği temel ilke edinen ve insan kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla
bölge refahının yükseltilmesini amaçlayan çalışmalar bütünüdür (DPT, 2003). Genel olarak ise
bölgesel kalkınma; bir bölgenin veya yörenin refah seviyesindeki artış olarak tanımlanmaktadır.

2. KÜLTÜR TURİZMİ

Günümüzde kültür, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerden oluşan; o
toplumda bulunan her türlü bilgi, ilgi, alışkanlık, değer yargıları, genel tutumlar, görüş, düşünce
ve her türlü davranış şeklinin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Turhan, 2006). Turizm ise
dünyada farklı kültürlerin varlığını görsel ve işitsel medyadan öğrenen insanlara bu kültürleri
yakından tanıma olanağı veren sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik nedenlerle, yüzyıllardır
süregelen bir faaliyet olarak tanımlanabilmektedir (Özbey, 2002).
Kültür ile turizmi yaklaştıran süreçlerin iki grupta toplandığı görülmektedir. Birincisi,
günlük yaşamda önceden ayrı değerlendirilen sosyal ve kültürel alanlar benzeşmektedir.
Üst ve alt kültürler ile sanat ve yaşam arasındaki yakınlaşma, insanların ve nesnelerin artan
1
Öğr. Gör. , Artvin Çoruh Üniversitesi Yusufeli Meslek Yüksekokulu, fatmanalbant@artvin.edu.tr
2
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hareketliliği ve kültürlerarası sınırların kaybolması bu gelişimi hızlandırmaktadır. İkinci olarak ise
turistlerin deneyimleri kültürleşmekte, kültürün yeni biçimlerini oluşturmaktadır. Seyahatlerle
ilgili kültürel motifler sadece turistler tarafından tüketilmemekte, aynı zamanda diğer kültürel
endüstrilerin de tüketimine konu olmaktadır (Öter ve Erdoğan, 2005). Eski sanat eserlerinin,
tarihi yapıların, müzelerin, eski uygarlıklara ait kalıntıların görülmesi amacıyla yapılan
seyahatler, araştırma ve inceleme için yapılan geziler kişilerin ufuklarını açmakta ve kültür
turizmini oluşturmaktadır. Bu bağlamda “Kültür Turizmi”, yeni kültürleri tanıma, geçmişteki
kültürleri merak etme temeline dayanan, insanların kendi kültürlerinin eğlence yanlarıyla
birlikte diğer gruplarının kültürlerine de açık olan yanlarıyla ilgili turizm faaliyetlerinin tümünü
kapsamaktadır (Aksu ve Kayabalı, 2006). Frig Vadisi’nin de Seydiler, Karakaya, Döğer, Çatağıl
ve Sarıcaova yerleşim yerleri yakınlarındaki dünya’da ender olarak bulunan ve Kapadokya’yı
aratmayacak güzellikteki peri bacaları, göller, yaylalar ve ormanlardan oluşan doğa harikaları
ile önemli bir kültür turizmi merkezi olduğu ifade edilebilir.
Turizm türlerine katılırken yapılan aktiviteler, sunulan yemekler ve müzikler, görülen
kıyafetler ya da yerel halkla kurulan ilişkiler, kültürlerarası etkilenmeler kültür turizmi ile
ilgilidir. Bu bağlamda, kültür turizmi giderek yaygınlaşan; milletler ve ülkeler arasındaki
anlaşmayı sağlamada, sıradan turizmden çok daha etkin bir süreçtir. Turizmin kıyı bölgelerine
yığılması yerine, ülkenin hemen her yerine yayılmasını sağlayacak, geçmişi seçicilikten uzak
bir Şekilde tanıtacak olan kültür turizminin, belirli niteliklere kavuşması için çok yönlü çabalar
sarf edilmektedir. Bu nedenle, dünyada son 20 yıl içinde kültür mirası ve bunun bir sektör
olarak ele alınması giderek önem kazanmıştır (Emekli, 2005). Bu bağlamda kişilerin artık daha
otantik yerleri ziyaret etme istekleri, kültürel alanlara yapılan gezilerde artışa neden olmaktadır.
Turistler gezileri süresince kültürel anlamda keşif yapma isteği içinde olduklarından, kültür
turizmi giderek gelişme göstermektedir (Wang ve diğerleri, 2006)

3.BÖLGESEL KALKINMADA TURİZMİN YERİ

Turizm sektörünün, bölgesel kalkınma ve kaynakların etkin kullanımı konusunda büyük
bir yeri ve önemi vardır. Özellikle bölgelerarası dengesizliğin giderilmesinde turizm sektörü,
tarım ve sanayide yeterli kaynak ve gelişme imkânına sahip olmayan ama zengin turistik arz
verilerine sahip bölgelerin, planlı ve etkin turizm politikaları uygulamaları sonucunda, turistik
yönden dengeli bir şekilde kalkınmalarını sağlayacaktır. Bölgeler arası kalkınmışlık farklılığı
kavramı, gelişmiş ve gelişmemiş bölge farklılıklarının giderilmesi politikasını da beraberinde
getirmiştir (Arslan, 2005). Buradan hareketle, turizm potansiyeli yönünden zengin tarihi, kültürel
ve doğal güzelliklere sahip, İklimi, kültürü ve jeolojik yapısı turizme çok elverişli bir ülkede, dışa
açılış ve kalkınma hamlesi hizmet sektörü yardımı ile olabilir. Böylece, turizm sektörü acısından
zengin kaynaklara ve potansiyele sahip bir ülkede faktör donatımı teorisine de uygun olarak,
bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla turizmin tevsik edilmesi ve devlet tarafından
desteklenmesi, ekonominin doğal dengesi içinde kabul edilebilir bir durumdur (Bahar, 2006).
Açıklamalar ışığında turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi şu şekilde sıralanabilir:
Turizm sayesinde ihracı mümkün olmayan, jeo ekonomik varlıklar, sosyo-kültürel varlık,
değer ve olaylar ile özel bazı hizmetler bölge için döviz kaynağı haline gelmektedir (Olalı ve
Timur, 1998).
Turizmin gelişmesi sonucunda bölgede, kalkınma hızı ile nüfus artış hızı arasındaki
dengesizliğin sebep olduğu iç göçler, turizm nedeniyle yer yer azalıp durmaktadır. Bu süreç
kentlerin gecekondulaşmasını veya çarpık kentleşme hızını yavaşlatmaktadır. Turizmin, çözümü
güç ve aşılması zor olan bu toplumsal sorunların çıkmasını önleyici ve azaltıcı bu fonksiyonu,
ülkenin kalkınmasına bir katkı olarak değerlendirilmektedir (Çetiner, 1998).
Turizmin bölge ekonomisine katkısı katma değer yoluyla olmaktadır. Turistik mal ve
hizmet üretiminin milli gelir üzerinde yarattığı katma değer etkisi, diğer sektörel üretimden
yüksek olduğundan kalkınma için büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca, ülkede yeni iş
imkanları yaratılması suretiyle bölgelerarası gelir dağılımında olumlu etki yaparak bölgelerde
dengeli kalkınmaya olanak sağlamaktadır (Çeken, 2008).
Görüldüğü üzere, turizm sektörü, ülke içinde bölgesel kalkınma çabalarını olumlu
etkileyen küresel düzeyde ise dünya ile bütünleşmeyi sağlayan faaliyet alanı olarak ortaya
çıkmaktadır. Zengin tabiat ve kültür varlıklarının, turistik gezi alanlarının çokluğu ve bazı
piyasalara coğrafi yakınlık gibi özellikler, ülkelere, hizmet sektörlerinde (örneğin turizmde)
rekabet gücü kazandırmaktadır ( Erdoğan, 1995). Bu gibi sonuçlar kültür turizminin bölgesel
kalkınma ile doğrudan ilişkisini ortaya koymaktadır.

4.FRİG VADİSİ
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Frig Vadisi Afyonkarahisar’da İhsaniye, İscehisar ve Bayat ilçelerinin tamamını ve Merkez
ilçe, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinin bir kısmını, Eskişehir’de Seyitgazi ve Han ilçelerini,
Kütahya’da ise merkez ve Tavşanlı ilçelerinin bir kısmını kapsamaktadır. İkinci Kapadokya olarak
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anılan Frig Vadisi, doğal kaya yapısının yanı sıra çam ormanları ile kaplı ilgi çekici bakir bir bölge
olduğu söylenebilir (Afyonkarahisar İli Doğa Turizmi Master Planı).

BÖLGESEL KALKINMADA
KÜLTÜR TURİZMİNİN
ÖNEMİ: FRİG VADİSİ
ÖRNEĞİ

Ege Bölgesi ve iç Anadolu Bölgesinin birleşme yerinde olan ve üç ilin sınırları içerisine
giren alanın büyük bir kısmı arkeoloji literatüründe Dağlık Frigya olarak adlandırılmaktadır.
Alan Sakarya Havzası içinde yer almakta ve kabaca merkezinde Türkmen Dağı (1826 m)
bulunmaktadır. Alan için kullanılan “vadi” terimi, coğrafi bir sınırı değil Friglerin sözü edilen üç il
arasında uygarlıklarına ait zengin izler oluşturdukları bölümü ifade etmektedir.
Dünyada eşi bulunmayan kaya anıtlarını yapan Friglerin ardından bölgede hüküm süren
Roma ve Bizans dönemlerinde de Şifalı Frigya topraklarında, tüf kaya kütleleri insan eliyle
oyularak, günümüze kadar ulaşan Metropolis, Bin İnler, İnpazarcık, Ornaş gibi yerleşim birimleri,
Avdalaz, Demirli, Bayramaliler, Asar Kale gibi savunma mekânları, Selimiye, Alanören, Devrent,
Elicek gibi mezar odaları, Kırkinler gibi dini mekanlar, Yedikapılar gibi yer altı yerleşimleri
meydana getirilmiştir (www.afyonkulturturizm.gov.tr). Bu yerleşim birimlerinin yansıra
bölgede 20’ye yakın jeotermal kaynak bulunmaktadır. 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından yapılan Turizm Eylem Planı çerçevesinde, bölgenin açık hava müzesi şeklinde
geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde termal ve kültür turizm bölgesi olarak öne çıkarılması
öngörülmekte, “Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi” olarak adlandırılmaktadır.
Bölge, Türkiye’deki termal turizmin geliştirilmesi amacıyla başlatılan “Termal Turizm Kentleri
Projesi” kapsamında jeotermal potansiyelleri diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve
turizm bölgesi oluşturabilecek kapasiteye sahip olması nedeniyle öncelikli geliştirilecek
bölgeler arasında yer almaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Bu bağlamda Frigya
Termal Turizm Bölgesi projesiyle bölgenin alternatif turizmde geliştirilmesi ve yatırımlarla
desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bunların yanı sıra Frig vadisi ile ilgili olarak çeşitli projeler de yürütülmektedir.
Afyonkarahisar Valiliği tarafından kurulan Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM)
bünyesinde Frig Vadisi Turizm Kuşağı Projesi yürütülmektedir. Bu projenin hedefleri arasında
ise Frig Vadisi’nin taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarının ve yolların mevcut durumlarının
belirlenmesi, Frig Vadisi Turizm Kuşağı kapsamında bulunan kültür varlıklarının çevrelerindeki
yerleşim birimlerinin ve en yakın konaklama, su, yemek ve wc imkanlarının belirlenmesi, Frig
Vadisi Turizm Kuşağı kapsamında bulunan tarihi eserlerin bilimsel olarak değerlendirilmesi,
Frig Vadisi Turizm Kuşağı kapsamında bulunan yollardaki yön levhalarının, ulaşılmak
istenilen kültürel ve doğal varlıklara yönlendirme doğruluklarının tespit edilmesi yer aldığı
belirtilmektedir (http://www.tursab.org). 2005 yılı başında başlatılan Proje kapsamında şimdiye
kadar çeşitli saha çalışmaları yapılmış olduğu görülmekte ise de bu çalışmaların varlığının umut
verici nitelikte olduğu ancak çalışmaların yeterli düzeye ulaşamadığı söylenilebilir. Tablo 1 ile
tablo 2 karşılaştırıldığında bu bölgenin turizmden yeterince pay almadığı açıkça ifade edilebilir.
Tablo 1: Afyon, Eskişehir, Kütahya İlleri 2004 Yılı Konaklama İstatistikleri
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Konaklama istatistikleri 2004
Afyon

Eskişehir

Kütahya

Toplam

Yabancı

1 042

2 609

1811

5 462

Yerli

138 480

60 161

37307

235 948

Toplam

139 522

62 770

39 118

241 410

Türkiye

17 421 324

Kaynak: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
Konaklama istatistikleri 2013
Afyon

Eskişehir

Kütahya

Toplam

Yabancı

6 743

1053

5 253

13 049

Yerli

1 221 866

74 919

654 932

1951 717

Toplam

1 228 609

75 972

669 185

1 973 766

Türkiye

47 027 016

Tablo 2: Afyon, Eskişehir, Kütahya İlleri 2013 Yılı Konaklama İstatistikleri
Kaynak: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 2004 yılı konaklama istatistiklerine göre üç ilin Türkiye
genelinde gerçekleştirilen konaklamadan aldığı pay yerli turist için yüzde 2,4 iken, yabancı
ziyaretçilerde ancak binde bir civarında (http://www.tursab.org.tr). 2013 yılı konaklama
istatistiklerine göre ise üç ilin Türkiye genelinde gerçekleştirilen konaklamadan aldığı pay
yerli turist için yüzde 4.1 iken yabancı ziyaretçilerde 0.027 civarında olduğu görülmektedir.
Yerli turist oranında 9 yıl içerinde 2 kat artış görülmekte iken yabancı turist oranında meydana
gelen artışın yüksek olmadığı dikkat çekmektedir. Oysa Frig Vadisi bu rakamların çok fazla
üstünde ziyaretçi ağırlayabilecek tarihi ve doğal kaynaklarla birlikte, sağlık turizmi açısından
oldukça önemli bir değere sahiptir. İkinci Kapadokya olarak anılan, Afyon, Eskişehir ve Kütahya
illerini kapsayan Frig Vadisi’nin 2003 - 2014 yılları konaklama istatistikleri karşılaştırıldığında
turizmden yeterince pay alamadığı ifade edilebilir. Konaklama olanaklarının azlığı, özellikle
yurtdışında tanıtım eksikliği ve turizm kaynaklarının yeterince korunamaması gibi sorunlar
turistlerin bu bölgeyi tanımama ve ziyarete gelmeme nedenleri arasında gösterilebilir.

5.Sonuç ve Öneriler

Kültür turizminin mevsimlik olma özelliği olmadığından dolayı turizmin zamana
ve mekana yayılmasında etkili bir araç olduğu açıkça ifade edilebilir. Ayrıca turistik ürün
çeşitlendirmesinde ve dünya markası yaratmada en etkili rolü kültürel kaynakların rol oynadığı
söylenebilmektedir. Bu bağlamda kültür turizmi, turizmde arz-talep dengesinin sağlanmasında
etkin bir güce sahiptir ve temel olarak kültürel varlıkları korumaya olanak sağlamaktadır. Ancak
iyi yönetilmediği takdirde; kültür varlıklarının yıpranmasına, bozulmasına, değer kaybetmesine
de yol açabileceği belirtilmektedir (Emekli, 2006).
Kültür turizmi turistik gelirlerin ülkesel düzeyde daha geniş alanlara yayılmasına, bölge
halklarının daha geniş oranda pay almasına ve bölgelerin kültür düzeylerinin yükselmesine
yöneliktir. Kültür turizmi nispi olarak çevreye, tarihsel ve kültürel değerlere karşı daha
duyarlıdır. Ancak Frig Vadisi örneğinin de ortaya koyduğu üzere; kültürel miras yeterince
korunup değerlendirilememektedir. Yapılan diğer çalışmalarda ifade edildiği gibi (Çorbacıoğlu,
2011) örgütsel, teknik ve kültürel altyapıda problemler yaşanmaktadır. Bunun yanında bir
propaganda ve reklam aracı olarak nitelendirilebilen kültür turizmi; iyi bir planlama, tanıtım
ve organizasyon gerektirmektedir. Frig Vadisi örneğinde de tam olarak bu sorunun varlığı daha
fazla ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda öncelikle Frig Vadisi için ve sonrasında ise tüm kültür
turizmini yaşatacak olan tarihi bölgeler için ifade edilebilecek öneriler şunlardır:
• Bölgenin küresel ölçekte kalkınmasının, bölgesel dinamiklerin hareketlendirilerek
sağlanabileceğinin temel alınması üzerinde durulmalıdır.
• Tarihi değerler korunarak ve bu konuda bölge halkı bilinçlendirilerek; bölgenin
gelişebileceği, gelir kaynaklarının çeşitlenebileceğinin bölgede yaşayan halka aşılanması
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önemlidir. Bu bağlamda bölge halkı turizmle geçimini sağlayabileceği turistik eşyalar yapmaya
yönlendirilip, yaptıkları eşyaların satılabileceği “Frig Evleri” oluşturulmalıdır.
• Sit alanlarının bölge halkının yaşadığı yerleşme alanları ile ayrılması ve oluşabilecek
tahribatın önlenmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir.
• Tarihi değerleri yok eden yapılaşmalara izin verilmemeli ve yapıların tarihi yapısına
uygun korunması ve restorasyon ile ilgili çalışmalara imkan verilmelidir.
• Bölgede tarihi yapıların cazibesinden yararlanarak Frigya motifli ahşap pansiyonlar,
restaurant ve cafe gibi bölgeye insan sirkülasyonu sağlayacak çalışmalarla bölge
renklendirilmelidir. Bu bağlamda genel olarak bölgedeki kaynakların potansiyelinin tespit
edilip taşıma kapasitesinin belirlenerek, turistik tesisler, aktivite, alışveriş olanakları gibi
yatırımların planlanması bölgedeki turizmin geleceği açısından çok önemlidir.
• Tarihi eserlerin görsel olarak ışıklandırma vb. sistemlerle cazibe merkezi haline
getirilmesi önem taşımaktadır.
• Bölgeye yakın cazibe merkezi olan termal ve kaplıcalara gelen turistin; tarihle iç
içe yapılan çeşitli aktivitelerle ve günübirlik turlarla bölgeye çekici unsur olarak daha fazla
kullanılması gerekmektedir.
• Yörüklerin ağırlıkta olduğu bölgede; geleneksel değerlerine kıl çadır, yöresel lezzetlerle
bölgede cazibe ve çekici unsurular oluşturulmalıdır.
• Çalışmamızda da elde edilen verilere göre uluslararası düzeyde yapılan tanıtımların
eksikliği dikkat çekici niteliktedir. Bu anlamda tarihi bölge ve anıtların uluslararası alanda
tanıtılması için İngilizce- Türkçe tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
• Ayrıntılı internet sistemi kurulmalı ve sistem üzerinden turistlerin kullanabileceği
haritalar ile aydınlatıcı bilgiler ile reklam faaliyetleri oluşturulmalıdır.
• Tarihi değerlerle sosyal değerlerin geliştirilebilmesi için yapılan faaliyetler yetersiz
kalmaktadır. Bu anlamda koşu yarışları, yürüyüş yarışları, bisiklet turları için belirli pistle
yapılmalı, balon turları, atlı geziler düzenlenmelidir.
• Turistlerin bölgeye ulaşım imkanları geliştirilerek; yol ağları ve rekreasyon alanları
oluşturulmalıdır. Ayrıca otoyollarla bağlantı hatları oluşturularak, otoyollarda bölgeye gelen
turistleri büyük tarihi değeri olan Frig Vadisine yönlendiren uyarı ve işaretler bulunmalıdır.
• En önemli konulardan birisi de büyük öneme sahip merkezden ve yerinden yönetim
kuruluşları ile sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının yürütmüş olduğu çalışmaların devamlılık
arz etmesi gerektiğidir.
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EKOTURİZM MERKEZİ OLARAK: AKŞEHİR
Kadir Öztaş1

ÖZET

Turizm ve kültürel kaynakların geleceğe yönelik projeksiyonlarında, yeni toplumsal
eğilimler, küresel standartlar ve normlar ile arz özelliklerini etkileyen turist güdüleri dikkate
alınmalıdır. Bu yeni eğilimler, turistlere azami memnuniyeti sağlamak yanında, turistik
kaynakların kalitesinin südürülebilirliğini ve geleceğe dönük olarak geliştirilmesini güvence
altına almak zorundadırlar.
Bir ülkeye yönelik turizm hareketlerinin doğmasında en önemli etken hiç şüphesiz
“çevre”dir. Çünkü, turizm varlığını doğal, tarihi ve arkeolojik değerlerin bulunmasıyla çevre
içinde sürdürebilir. Daha açık bir ifadeyle, turizm ve çevre birbirinden ayrılmaz bir ilişki içindedir.
Koruma-kullanma dengesi içinde turizm ve çevrenin varlığını sürdürmesi gereklidir. Bu
çerçevede çeşitli uluslar arası toplantılarla bu konuda önlemler alınması tavsiye edilmiştir.
Bu konudaki ilk kapsamlı toplantı 1992 yılında Brezilya-Rio De Janeiro’da toplanan “Dünya
Zirvesi”dir. Bu zirvede uluslararası topluluk; sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle
ilişki içinde olduğunu ve birbirlerini etkilediğini, uzun vadede sürdürülebilir sonuçların alınması
için bu ihtiyaçların birbirleriyle dengeli bir şekilde karşılanması gerektiğini kabul etmişlerdir.
Uluslararası topluluk zirve sonucunda küresel bir sürdürülebilir eylem planı olan Gündem
21’i kabul etmiştir. Bu başlangıcın devamı olarak; 2002 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”
nin toplanmasına ve 2002 yılının “Dünya Ekoturizm Yılı” olarak kabulüne karar verilmiştir.
Bu çerçevede, uluslararası turizmden önemli bir pay alan Türkiye’de, dünyadaki bu
gelişmelere ülke ve yöreler bazında ayak uydurmalıdır. Türkiye ekoturizm açısından sahip
olduğu kaynakların envanterini çıkarmalı, bunları koruma-kullanma dengesi içinde uluslararası
turizmin beğenisine sunmalıdır.
Bu çalışmanın amacıda, İç Anadolu’nun batısında, göller yöresinde önemli tarihi, kültürel
ve doğal güzelliklere sahip olan Akşehir’in eko turizm potansiyelini incelemek ve ulusal ve
uluslararası piyasalara tanıtılmasını sağlamaya çalışmaktır.
Ayrıca KOP bölgesi ekoturizm potansiyeline dikkat çekerek, yörenin turizm pazarlarında
alternatif destinasyon olmasına katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Akşehir, Turizm, Ekoturizm, Destinasyon

1.Giriş

Turizm ve kültürel kaynakların geleceğe yönelik projeksiyonlarında, yeni toplumsal
eğilimler, küresel standartlar ve normlar ile arz özelliklerini etkileyen turist güdüleri dikkate
alınmalıdır. Bu yeni eğilimler, turistlere azami memnuniyeti sağlamak yanında, turistik
kaynakların kalitesinin südürülebilirliğini ve geleceğe dönük olarak geliştirilmesini güvence
altına almak zorundadırlar.
Bir ülkeye yönelik turizm hareketlerinin doğmasında en önemli etken hiç şüphesiz
“çevre”dir. Çünkü, turizm varlığını doğal, tarihi ve arkeolojik değerlerin bulunmasıyla çevre
içinde sürdürebilir. Daha açık bir ifadeyle, turizm ve çevre birbirinden ayrılmaz bir ilişki içindedir.
Koruma-kullanma dengesi içinde turizm ve çevrenin varlığını sürdürmesi gereklidir. Bu
çerçevede çeşitli uluslar arası toplantılarla bu konuda önlemler alınması tavsiye edilmiştir.
Bu konudaki ilk kapsamlı toplantı 1992 yılında Brezilya-Rio De Janeiro’da toplanan “Dünya
Zirvesi”dir. Bu zirvede uluslar arası topluluk; sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle
ilişki içinde olduğunu ve birbirlerini etkilediğini, uzun vadede sürdürülebilir sonuçların alınması
için bu ihtiyaçların birbirleriyle dengeli bir şekilde karşılanması gerektiğini kabul etmişlerdir.
Uluslar arası topluluk zirve sonucunda küresel bir sürdürülebilir eylem planı olan Gündem
21’i kabul etmiştir. Bu başlangıcın devamı olarak; 2002 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”
nin toplanmasına ve 2002 yılının “Dünya Ekoturizm Yılı” olarak kabulüne karar verilmiştir.
Bu çerçevede, uluslar arası turizmden önemli bir pay alan Türkiye’de, dünyadaki bu
gelişmelere ülke ve yöreler bazında ayak uydurmalıdır. Türkiye ekoturizm açısından sahip
olduğu kaynakların envanterini çıkarmalı, bunları koruma-kullanma dengesi içinde uluslar
arası turizmin beğenisine sunmalıdır.
Bu çalışmanın amacıda, İç Anadolu’nun batısında, göller yöresinde önemli tarihi, kültürel
ve doğal güzelliklere sahip olan Akşehir’in eko turizm potansiyelini incelemek ve ulusal ve
uluslar arası piyasalara tanıtılmasını sağlamaya çalışmaktır.

2.Ekoturizm Kavramı:

Günümüzde kitle turizmden bireysel ve alternatif turizm arayışlarına artan oranda
bir eğilim izlenmektedir. Sosyal bir süreç olan turizm yeni dünya düzenine ve yeni
teknolojilere bağlı olarak öne çıkan bireysellikten de etkilenmektedir. Yeni olarak gelişen ve
tanımlanmasında tam bir birlik sağlanamayan kavram ise “altenatif turizm”dir. Bu tür kitle
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turizmine tepki ve altenatif olarak gelişmektedir. Bu sebeple; kitle turizmi “hard-sert” olarak
nitelendirilirken, alternatif turizm “soft-yumuşak” olarak tanımlanır. Öte yandan bu kavramın
“yeşil-kırsal” ya da son yıllardaki gelişmeye başlayan tabiriyle “ekoturizm” olarak adlandırıldığı
görülmektedir(Tekeli, 2001, s.6).
Ekoturizm konusunda çok sayıda tanımlama görülmekle birlikte, tam bir fikir birliğine
varılmamıştır. 2002 yılının “Dünya Ekoturizm Yılı” ilan edilmesinin temelinde de bu konuda bir
uzlaşmaya varmak yatmaktadır.
“Doğa İçin Dünya Fonu (WWF)” ekoturizmi; vahşi doğa çevresinde doğal çevreye en az
etkide bulunan ve bu arada yerel topluluklara ekonomik fayda sağlayan turizm türü olarak
tanımlamaktadır.
Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm, sürdürülebilir
kalkınma aracı olarak görülmektedir. Uluslararası Ekoturizm Topluluğu da TIES (The
International Ecotourism Society) ekoturizmi şöyle tarif etmektedir;
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“Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı
seyahattir”
Ekoturizm genellikle küçük gruplar halinde yapılır. Konaklama ve yeme içme türü hizmetler
çoğunlukla yerel düzeydeki küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından verilir. Sürdürülebilir
turizmin alt bileşenlerinden birisi olan ekoturizmin bileşenleri ise aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır.
• Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunulması,
• Yerel halkın refahının gözetilmesi,
• Turistlerin ve yerel halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması,
• Küçük ölçekli kuruluş/firmalar tarafından küçük turist gruplarına hizmet verilmesi,
• Turistlerin ve yerel halkın turizm endüstrisi hakkında sorumlu hareket etmesinin
sağlanması,
• Geri dönüşü olmayan kaynakların en düşük düzeyde tüketilmesi,
• Turizm yönetimine yerel düzeyde katılımın önemsenmesi, iş fırsatlarının ve mülkiyetin
yerel halk lehinde gelişmesinin gözetilmesi(Türsab, 2002, Sa.219, s.5),
Ekoturizm hareketinin olumlu çevresel ve sosyal etkisi olsa da iyi organize
edilmediği taktirde kitle turizmi kadar çevresel tahribata sebebiyet verebilmektedir.
Bunun nedeni ekoturizm destinasyonlarının hassas ekosistemler olması ve bu bölgelerde
yapılacak herhangi bir turizm hareketinin doğal kaynakların (biyolojik çeşitliliğin, fauna
habitatlarının) yok edilmesi, hatta çevresel kirliğin yaratılmasına sebebiyet verebilmesidir.
Bazı
ekoturizm
uygulamalarının
ekosistemlere
minimum
negatif
etki yarattığı, yerel halka alternatif geçim fırsatları sağladığı gözlenmiştir.
Ekoturizm ekolojik olarak hassas alanların korunması bu alanlara yakın
yerlerde
yaşayan
halkın
sosyal-ekonomik
açıdan
gelişmesini
sağlamaktadır.
Dünya Turizm Örgütü 2020 yılında ekoturizmin önemli bir pazar olacağını belirtmektedir.
Ekoturizmin ekonomik olarak önemli olması turizm endüstrisi, kamu kurumları, yerel halk ve
turistlerin arasında kurdukları iletişime bağlıdır(Türsab, 2002, Sa.223, s. 19-20).

3,Dünyada Ekoturizm:

Dünya Turizm Örgütü (WTO), 27 Eylül 2002’de Kosta Rika’da düzenlenen resmi tören ve
etkinliklerle kutlanacak olan geleneksel “Dünya Turizm Günü” için “Ekoturizm: Sürdürülebilir
Kalkınmanın Anahtarı” temasını seçmiştir.. Bu seçim aynı zamanda B.M. Genel Kurulu’nun
2002 yılını “Uluslar arası Ekoturizm Yılı” ilan eden bildirgesini desteklemek amacıyla yapılmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma ve ekoturizm, son yıllarda uluslar arası çevrelerin gündeminde baş
sıralardan eksik olmuyor. Son 50 yılda dünyada pek çok alanda kaydedilen baş döndürücü
ilerlemelere, son derece başarılı gelişmelere karşın; kaynakların plansız ve tahripkar biçimde
kullanımı eko sistemin birçok yerde, kendi kendini yenileme özelliğini yitirmesi çevrede ve
yaşamın çeşitli alanlarında güçlenen olumsuz etkiler ve giderek artan dengesizlikler, ciddi
kaygılara neden oldu. Bütün bu gelişmeler “sürdürülebilir kalkınma” kavramını, uluslar arası
topluluğun gündeminde baş sıralara getirdi. Ekoturizm ise, temelinde sürdürülebilir kalkınma
kavramı ve ilkeleri bulunan en önemli turizm türlerinden birisidir. Öte yandan ekoturizm,
Dünya Turizm Örgütü’nün “Tourism 2020 Visions” isimli araştırmasında da belirtildiği üzere en
hızlı gelişme gösterecek turizm türleri arasında yer almaktadır(Türsab, 2002, Sa.223, s. 3).
WTO’nun uzun dönemli tahminlerine göre ekoturizm hem turist sayısında hem de
toplamdaki payı itibarı ile yüksek bir hızla yükselmeye devam edecek. WTO’nun 1997
yılında yaptığı bir araştırma ekoturizmin bir formu olarak kabul edilen doğa seyahatlerinin
bütün uluslar arası turizm harcamaları içinde yüzde 7 civarında bir ağırlığa sahip olduğunu
gösteriyordu. Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne göre 1990’lı yıllarda turizmin genel büyüme hızı
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yıllık ortalama yüzde 4 iken, bu hız doğa seyahatleri segmentinde yüzde 10 ile 30 arasında idi.
WTO, ekoturizmde yapılan seyahat harcamalarının dünya ortalamalarının 5 katı kadar fazla hızla
artığını belirtiyor. Bu artış hızı ise yıllık yüzde 20. Doğa temelli turizme yönelen talebi etkileyen
bir unsur da, dünya çapında giderek artan çevre bilincidir. Doğa belgeselleri ve yayınları bir çok
destinasyonu eskisinden çok daha fazla tanınır kılmıştır. Turizmle ilişkili aktivitelerin ekonomik
değerini ölçmek zor. Ekoturizme çok çeşitli tipte ve büyüklükte iktisadi girişim katılmaktadır. Bu
işletmelerin bir kısmı diğer turizm aktivitelerine de katılıyorlar.
Doğa temelli turizm özellikle de endüstriyel ya da finansal üretimlerin daha zayıf olduğu
gelişmekte olan ülke ekonomileri için yaşamsal bir rol üstleniyor.
Kanada’nın Quebec kentinde düzenlenen Ekoturizm Zirvesi, 132 ülkenin kamu ve özel
sektör kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. Zirvede yayınlanan sonuç bildirgesi, bu turizm
çeşidini doğru ve etkin bir şekilde yaygınlaştırmayı hedeflenmiştir
Birleşmiş Milletler ve Dünya Turizm Örgütü’nün 2002 yılını Dünya Ekoturizm Yılı ilan
etmesiyle 2001’den bu yana sürdürülen konferanslar, Kanada’nın Quebec kentinde Mayıs ayı
içinde yapılan zirve ile doruk noktasına ulaştı. Zirve sonucunda yayınlanan bildirge, bundan
böyle ekoturizmi, sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı olarak görmek isteyen tüm ülkeler için
rehber niteliğinde olmayı hedefliyor.
Aşağıda bir bölümü verilen “Ekoturizm Sonuç Bildirgesi” özellikle eşsiz doğal ve kültürel
kaynakları ile ideal bir ekoturizm destinasyonu olmaya aday Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda
payına düşen görevlerin ne olduğunu da sanırım açıklamaktadır(Türsab, 2002, Sa.223, s. 19-20).

4,Türkiye’de Ekoturizm

572

Artık dünya turizmi, sanayileşmeden henüz payını almamış, doğa ve kültür değerleri
üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Ekoturizm, yeni bir trend olarak hızla büyürken Türkiye’nin bu
konuda kendini yenilemesi ve çeşitlendirmeyi artırması gerekmektedir
“Katma Değer”, “Sürdürülebilir Gelişim”, “Plan”, “Yönetim”, “Program”, “İnteraktivite”...
Günümüzde birer sihirli kelime gibi her alanda karışılaştığımız bu terimler, 2002 yılının
“Dünya Ekoturizm Yılı” ilan edilmesiyle yine gündeme geldi. Kendisi de bir tüketim endüstrisi
olduğu halde çevre ile en barışık endüstrilerden biri olan ve doğal çevre ile kültürel mirasın
korunması ve geliştirilmesi açısından iyi bir araç olabilecek turizm endüstrisi, bu yıl ekoturizmi
tartışmaktadır. Tek bir tanım üzerinde henüz bir uzlaşmaya varılamamış ekoturizm, bu sene tüm
dünyada Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın, Dünya Turizm Örgütü’nün organizatörlüğünde
masaya yatırılacak.
Dünya Bankası’na göre ekoturizm kültür ve macera turizmi ile birlikte paralı, kalış süresi
daha uzun olan ve kaldığı yerde daha çok para harcadığı halde oraya en az çevresel ve kültürel
etkilerde bulunmayı isteyen turistlerden oluşan üç pazardan birisidir.
Ekoturizmle ilgili göstergeler sağlıklı bir ölçüm için yeterli değil ve elde edilmesi zor
göstergelerdir. Zaten endüstrilerin bir sektörünün ölçülebilmesi için herşeyden önce doğru
bir şekilde bilimsel olarak tanımlanması gerekir. Ekoturizm genellikle doğa turizmi ile eş
tutuluyor. Bu pazarın gerçek büyüklüklerinin doğru görülebilmesinin önünde genellikle
bir engeldir. Ekoturizmin ekonomik yararını “doğrudan” ve “dolaylı” yararları şeklinde ikiye
ayırabiliyoruz. Doğrudan etkiler turistin oradaki faaliyetleri için doğrudan ödediği paradır.
Ancak, örneğin bir restoran aldığı bu parayı ürünlerinin hammaddesini kendisine sağlayan, ya
da ürünleri hazırladığı araç gereci üreten diğer sektörlere vermektedir. Bu da dolaylı etki olarak
tanımlanmaktadır. Ekoturizm için dolaylı ekonomik faydanın yine o bölgede kalıyor olması
çok önemlidir. Eğer restoran turiste sunacağı ürün için ürünü bölge dışından alıyorsa burada
“leakage” yani “ekonominin dışarıya sızması” yaşanmaktadır. Dışarıya sızdırma oranı büyüdükçe
ekoturizmin bölgede yarattığı doğrudan ekonominin bölgedeki koruma ve sürdürülebilirlik
etkinlikleri için oluşturulacak fonlara gitme olasılığı azalır. Dolayısıyla doğal kaynakların
olduğu bölgelerde uygulanabilecek bazı projelerin dışa sızdırma oranı ister istemez daha fazla,
bazılarının ise daha az olduğu söylenebilir.
Ekoturizm her ne kadar çevre dostu hedeflere sahip olsa da, doğru yönetilmediğinde
olumsuz etkileri olabilir. Zaten en hassas, nadir ve çoğu zaman savunmasız çevresel ve
kültürel değerlerin var olduğu yerlerde yapılabilecek ekoturizmin olumsuz çevresel etkiler
konusunda büyük bir tehdit de oluşturabileceğini söylemek mümkündür. Ekoturizmin olası
etkileri arasında; aşırı kalabalığın yarattığı tehdit, erozyon, ormanların tahribi, artan ulaşım
olanaklarının ve inşa faaliyetlerinin yarattığı tahribat, nadir kaynaklar için artan rekabet ortamı,
tüm bu etkileri absorbe etme yeteneğinin çok az olduğu ekoturizm merkezlerinde yıkıcı
etkilere yol açacaktır.
Bununla beraber ekoturizm, çok olumlu çevresel ve sosyal etkilere de yol açabilir. Zaten bu
nedenle ekoturizmin üzerine bu kadar çok düşülmektedir.
Türkiye’de ekoturizmden söz etmeden hemen önce yukarıda aktarılanlardan çıkarılması
gereken bir temel sonucu ortaya koymakta yarar var: Ekoturizmin doğal ve kültürel kaynakları
ile ilgi çeken bir yörede oluşturulacak ve sonu mutlaka katma değer ve sürdürülebilirlikle
bitecek sistemli ve mümkün olduğu kadar lokal bir çevrim süreci olarak görülmesi gerekiyor.
Dünyada da henüz yeni yeni geliştirilen ve tanımı üzerinde bile tam bir uzlaşmaya varılamadığı
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en yetkili otoritelerce kabul edilen ekoturizm bir konsept olarak Türkiye’de kolayca tahmin
edilebilir ki henüz tanınmıyor. Bununla beraber şans eseri de olsa bu çevrime uyan ya da
yaklaşan sistemler Türkiye’nin de çeşitli yörelerinde en azından belli karakteristik özellikleri
üzerinde kurulmuş bulunuyor. Örneğin; ünlü Efes Harabeleri’nin yakınlarında bulunan Şirince
Köyü, içinde ve çevresinde yapılan turizm faaliyetleri ile ekoturizme yakın bir çevrime sahip
gibi görünüyor. Şirince’de yapılan turizm faaliyetlerinden köy halkının yararlanıyor olması, köy
halkının el sanatları ürünlerini, el yapımı zeytinyağı, sabun gibi ürünleri turistlere sunabilmesi,
turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin köydeki evlerin restorasyonunda kullanılması gibi
unsurlar ekoturizmin temel unsurlarındandır. Ancak, Türkiye’nin buna benzer tüm yörelerinde
görülebileceği gibi burada da eksik olan sürdürülebilir ekoturizm doğrultusunda geliştirilecek
olan yönetim ve planlamadır
• Ekoturizm sürdürülebilir olmak için böyle bir sistemsel çevrimi bilinç düzeyinde kurmak
zorundadır. Örneğin, Şirince Köyü’ne gelen turist sayısı, bu turistlerin bu köyde yaptığı tüketimin
ve kültürel dönüştürmenin boyutları, yapılan rutin araştırmalarla ölçülmüyor ve bu ölçümlerin
sonucu sürdürülebilir ekoturizm boyutunda değerlendirilip belli sınırlar içinde tutulmanın
yolları aranmıyorsa sürdürülebilir ekoturizmin önemli bir unsurunun eksik olduğunu
söylenebilir. Yine Şirince Köyü’nde yer alan tarihsel değerler arasında bulunan Eski Kilise’nin
bunca yıldır onarılamamış olması, köyün ağır bir göç hareketi ile karşıkarşıya kalması turizmden
elde edilen fonların köyde yeterli düzeyde kalmadığını ve yerel halka dönük ekoturizm eğitim
faaliyetlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Son yıllarda Karadeniz Bölgesi’nde ön plana
çıkan yayla turizmine de yukarıdaki önermeleri uyguladığımızda örneğin Uzungöl’deki çarpık
yapılaşmanın o bölgedeki ekoturizmin iyi yönetilmediğini ya da zaten bir ekoturizm yönetim
olgusunun bu bölgede kurulmadığının bir göstergesidir diyebiliriz. Ya da ekoturizm için son
derece uygun olan Fırtına Deresi’nde yapımına başlanan hidroelektrik santralinin bu yöreyi bir
ekoturizm destinasyonu olmaktan çıkardığını önceden bilmek gerekirdi.
Türkiye’nin doğal ve kültürel kaynaklar yönünden ne kadar zengin bir ülke olduğu herkes
tarafından biliniyor. Dört mevsimi yaşayabilen üç tarafı denizlerle çevrili, farklı kültürlerin
ve inançların bir arada uzun yıllar ve hala yaşadığı bu ülke, ekoturizm açısından da oldukça
büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak, Türkiye’nin ekoturizmdeki potansiyeli Akdeniz çanağındaki
Avrupalı rakiplerine oranla çok somut biçimde daha fazladır. Çünkü; bu ülkeler endüstrileşmiş
ve nüfusu büyük oranda kentleşerek otantik kültürlerini büyük oranda yitirmişlerdir. Türkiye’nin
henüz gelişmekte olan bir ülke olması, doğal ve kırsal kültürel değerlerinin ve mirasının büyük
bölümünün varlığını canlı biçimde sürdürüyor olması, Türkiye’nin birçok yöresinde sürdürülebilir
ekoturizm için büyük bir potansiyelin varlığını göstermektedir(Türsab,2002,Sa.219,s.5).
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5,Alternatif Turizm Merkezi Olarak Akşehir
5,1,Akşehir’in Konumu
Akşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde, Konya İline bağlı bir ilçe merkezidir. Sultan Dağları
eteklerinde yer alan ve yüzölçümü 105 km2 olan ilçe; kuzeyde Yunak, doğuda Ilgın ve güneyde
Doğanhisar ve Isparta, batıda ise, Afyon ile çevrilidir. Akşehir, verimli toprakları ve bu toprakları
değerlendiren gölü ile şirin bir ilçedir. Ayrıca, gülmece sanatımızın simgelerinden olan
Nasreddin Hocanın yaşamının geçtiği yerdir (Demiralp, 1996, s.3).
Çeşitli tarihi kaynaklara göre, ilçenin geçmişi Hitit ve Friglere kadar uzanmaktadır. Sard’tan
(Sardes) başlayarak Ninova’ya kadar uzanan ve tarihte Kral Yolu olarak bilinen ünlü ticaret
yolu Akşehir’den de geçmekteydi. Böylece Akşehir, bir yerleşim yeri olma yanında, ticaret ve
konaklama yeri olarak da dikkat çekmektedir.
Akşehir’in günümüzde bilinen ilk adı, Lidya’Iılar zamanındaki Tymbrion’dur. M.Ö. IV.
Yüzyılda Iran Kralı Keyhüsrev burada, ordusu ile kalıp, uzun bir süre dinlenmiştir. Lidya Kralı
Krezius. İran Hükümdarı Darius’a yenilince Lidya ve Frig toprakları İran hakimiyeti altına
girdi. Böylece İran topraklarına katılan Akşehir, daha sonraki tarihlerde de Roma ve Bizans
topraklarına katıldı. Romalılar döneminde Anadolu’da yönetim örgütü kurulunca. Konya
çevresi (İkonion) içinde yer alan kentlerden biride Akşehir (Philomelium) oldu. Bizans sınırları
içinde iken önce Emevilerin, sonra Abbasilerin Bizans ile olan savaşları sonunda, Akşehir’in
taraflar arasında devamlı el değiştirdiği görülmektedir (Demiralp, 1996, s.3).
1071 yılı Malazgirt Savaşı sonunda Bizans direnişi kırılınca, Anadolu kapıları Türklere
açılmış ve Selçuklu Sultanı Melikşah’ın komutanlarından Kutalmış oğlu Süleyman’ın 1077
yılında başlayıp 1086 yılına kadar sürdürdüğü fetih savaşları sonunda Akşehir de bir Selçuklu
kenti olmuştur. Diğer şehirler gibi. Buranın adı da değiştirmiş ve Akşehir denmiştir. Niçin Akşehir
denildiğine dair kesin bir kayıt yoksa da: buraya gelen hükümdarlardan birinin kentin çevresini
kaplayan meyva ağaçlarının beyaz çiçeklerini görünce Akşehir dediği ve öylece kaldığı rivayet
edilir. Mahalli şiveye göre; Akşar, Alışar, Ahşehir denildiği gibi; bir aralık Şehr-i Beyza, Belde-i
Beyza diye de anılmıştır. İ.H. Konyalı’nın belirttiğine göre, kentin adı, Evliya Çelebiye göre
Akşar’dı. Rumlar ise Sine Hisar diyorlardı. Tymbrion’dan sonra bilinen Philomelium adı; “Elma,
bal kenti” anlamına gelmekteydi (Demirci, 1998, s.17-IÇ).
1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilen Yıldırım Beyazıt’ın, Timur
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tarafından Akşehir’deki Ferruh Şah Mescidinin alt katına kapatıldığı ve burada bir yıl zindan
hayatı yaşayan Yıldırım Beyazıt’ın, sonunda zehir içerek intihar ettiği rivayet edilir. 1467 yılında
Fatih Sultan Mehmet tarafından Karamanoğulları’ndan yeniden fethedilen kent, Osmanlıların
elinde, Konya’ya bağlı bir sancak, bazen de bir ilçe olarak yönetilmiş; Osmanlı şehzadelerine ve
vezirlerine tımar olarak verilmiştir (Konyalı. 1945. S.31 1-312).
Sevr Antlaşması’na göre. İtalyan nüfus bölgesinde kalan Akşehir’in İtalyanlar tarafından
işgal edildiği görülmektedir. Akşehir, Kurtuluş Savaşında önemli bir yere sahiptir. Garp Cephesi
Komutanlığı’nın burada olması dolayısıyla Atatürk, İsmet İnönü ve çalışma arkadaşları sık sık
Akşehir’e uğramışlardır. Atatürk. Yapılan hazırlıkları yerinde kontrol etmek ve cephe karargahı
ile savaş durumunu görüşmek üzere değişik zamanlarda Akşehir’e gelmiştir.
26 Ağustos l922’de başlayan ve 30 ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un
planları Akşehir’de hazırlanmıştır. Kurtuluş Savaşında Garp Cephesi Karargahı olarak kullanılan
bina bugün Atatürk Müzesi olarak işlev görmektedir (Demiralp, 1996, s.4).
5,2,Akşehir’in Turistik Potansiyeli
Akşehir. doğal, tarihi ve folklorik değerler açısından zengin kaynaklara sahiptir. Bu zengin
çeşitliliğin turizme yansıması ve yörenin turizmden aldığı payın artırılması gerekmektedir.
Değişen turist profilinin, çevreye duyarlı ve kültürel özelikli yörelere ilgisi giderek artmaktadır.
Dünya Turizm Örgütünün(WTO) 2000 yılı sonrası tahminleri de bu yöndedir(www.worldtourism.org.)
Akşehir yöresi: başta Nasreddin Hoca Türbesi olmak üzere, Seyyid Mahmut Hayrani, Seyyid
Yunus. Turabi, Nimetullah Nahcivani, Hacı İbrahim Sultan(Şeyh Hasan) Türbeleri vb. eserlere
sahiptir. Söz konusu bu türbelerden özellikle Nasreddin Hoca, Seyid Mahmut Hayrani ve Hacı
İbrahim Sultan Türbelerinin binaları, sanduka ve çinileri ile tarihi ve arkeoljik açıdan büyük
önem arz eden eşsiz Türk-İslam sanatı örneklerindendir(Dinçer, 1995, s.103.)
Akşehir’de Selçuklu dönemine ait Ulu Camii, Altunkalem Mescidi,Güdük Minare Mescidi.
Küçük Ayasofya Mescidi, Taş Medrese Mescidi. Kızılca Mescidi, Kileci Camii, Hacı Hamza Mescidi.
Kalaycı Mescidi, Tahtakale Mescidi vb.; Osmanlı dönemine ait en önemli eser ise Hasan Paşa
İmaret Camii, eşsiz mimari özellikler gösteren önemli eserlerdir.
Akşehir’deki diğer önemli bir eserde, günümüzde Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan
Selçuklu dönemi mimari eserlerinden, Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılan ve çeşitli
kaynaklarda belirli bir dönemde Darüşşifa olarak da kullanıldığı söylenen Taş Medrese
külliyesidir (Konyalı, 1945, s.280-285).
Yörede, 1959 yılından beri her yıl aralıksız kutlanan ve 1974 yılından itibaren de uluslararası
nitelik kazanan; 2000 yılında 33. Ulusal, 27. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri ve 20.
“Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması” ilçe turizmini hareketlendiren önemli faaliyetlerdendir
(Şenoğlu, 1998, s.37-38).
Akşehir, sahip olduğu zengin tarihi, kültürel ve sosyal potansiyele rağmen turistik tesis
kapasitesi bakımından yetersiz kalmaktadır. Yörede 11 belediye belgeli tesis de 526 yatak
kapasitesi vardır, Yörede bir “A” grubu bir de “AG” geçici olmak üzere iki seyahat acentası vardır.
Yörede gerek işletme belgeli gerekse yatırım belgeli turistik konaklama tesisi bulunmamaktadır.
Yöre İzmir-Konya, Ankara-Antalya. Konya-İstanbul yol güzergahları üzerinde önemli bir kavşak
noktası olduğundan ilçe yakınlarında iki adet turistik belgeli mola noktası tesisi ve bir adet de
turistik işletme belgeli eğlence tesisi bulunmaktadır (İl Turizm Müdürlüğü Verilen. 1998).
Gençlik Turizmi
Seyahatine programsız olarak çıkan, serbest ve bağımsız olarak dolaşan ve ziyaret ettiği
toplum ile ilişkilere giren, 15-24 yaş grubunu içine alan “gençlik turizmi”, yörede önemli bir
potansiyele sahiptir (Toros, 1992, s.56).
Yörede gençlik turizmi açısından en önemli potansiyel, THK’nun sahip olduğu, “Akşehir
Planör ve Paraşüt Eğitimi Merkezidir”. Ülkemizde THK’na ait; Ankara-Etimesgut, Eskişehir-İnönü,
İzmir-Efes, Antalya-Merkez ve Konya-Akşehir olmak üzere 5 adet eğitim tesisi bulunmaktadır
(http://www.thk.org.tr.)
Genellikle yaz aylarında düzenlenen kurslara ülkemizin değişik şehirlerinden bazen de
dünyanın değişik ülkelerinden gençler katılmakta ve kurs süresince THK ait olan yurt binasında
konaklamakta ve yöreyi de gezme fırsatı elde etmektedirler. Öte yandan yörede bulunan Sultan
dağları yamaç paraşütü(para-gliding) için oldukça elverişli bir konumdadır. Bu amaçla gerek
THK gerekse çeşitli üniversitelerimizin dağcılık klübleri zaman zaman yöreyi ziyaret ederek,
dağların bu elverişli konumundan yararlanmaktadır. Bu potansiyelin gerek ülkede gerekse
uluslar arası boyutta tanıtılarak değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Dağ Turizmi
Dağların temiz ve güzel havasından yararlanmak üzere, insanların dağlara yönelik olarak,
yürüyüş ve tırmanma şeklinde gerçekleştirdikleri turizm türü olan “Dağ turizmi” Akşehir
yöresinde de bir alternatif turizm türüdür (Kozak vdğlr, 1996, s.14).
Batı Toroslar dağ silsilesinin devamı olan Sultan dağları eteklerinde kurulu olan Akşehir,
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dağ turizmi açısından da zengin bir potansiyele sahiptir. Yörenin en yüksek noktası 2610 metre
yüksekliğindeki Gelincikana Tepesidir (Cenikoğlu, 1998, s.22). Dağlar gerek tırmanış gerekse
treeking açısından oldukça elverişli bir yapıya sahiptir. Yılın belirli dönemlerinde Akşehir’den
Isparta-Yalvaç’da bulunan Psidia antik kentine yerel sivil toplum örgütleri tarafından doğa
yürüyüşü düzenlenmektedir.
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Av Turizmi
Avlanmak üzere seyahat eden insanlara yönelik hizmetler sunan rekreasyon amaçlı bir
turizm türü olması yanında. insanlara hem tabiatın en derin köklerinde yatan içgüdülerinden
birini tatmin, hem de tabiatın temiz havasından yararlanma olanağı veren av turizmi. (Olalı ve
Timur, 1988, s.85) Akşehir yöresi açısından da değerlendirilebilecek bir potansiyele sahiptir.
İnanç Turizmi
Kutsal beldeleri ziyaret etmek, dini toplantı ve törenlere katılmak veya bunları izlemek, dini
görevleri yerine getirmek veya ünlü mabetleri görmek amacı ile yapılan çok önemli boyutlara
ulaşan seyahat ve konaklamaların oluşturduğu turizm çeşididir (İçöz, 1996, s.9)
Yöre İslam dini açısından önemli eserlere sahiptir. Bu yöndeki en önemli ziyaret yeri
Nasreddin Hoca Türbesidir. Özellikle Konya Hz. Mevlana Müzesini ziyarete gidenlerin yol
güzergahı üzerinde uğradıkları önemli bir merkezdir. Ayrıca, Seyyid Mahmut Hayrani ve
Nimetullah, Nahcivani türbeleri ve Ulu Cami, İplikçi Cami, Hasan Paşa İmaret Cami önemli
ziyaret yerleridir. Ayrıca ilçede 18.yy.’dan kalma ve bugün Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği
kullanımında bulunan, bir ermeni kilisesi bulunmaktadır. Tarihi ve arkeolojik açıdan fazla
bir önem taşımayan bu yapı kentin tarihi geçmişi hakkında bilgi vermesi açısından önem
taşımaktadır (Demirci, 1998, s.19-20).
Olta Balıkçılığı
Sanayileşme ile birlikte insanlarda doğaya olan özlemin artması, bu özleme yanıt
verebilecek alternatif rekreasyon faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini zorunlu kılmıştır.
Bu faaliyetlerde içerisinde önemli bir yer tuttuğu düşünülen turizm amaçlı sportif olta
balıkçılığının, yörede önemli bir potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Gerek göller yöresinde
tüm göller açısından gerekse Akşehir yöresinde Akşehir ve Eber gölü ile yöredeki dere ve
çaylarda var olan alabalık ve sazan türü balıklardan turizm amaçlı yararlanma potansiyelinden,
faydalanmak mümkümdür.
Kültür Turizmi
Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların, müzelerin, eski medeniyete ait kalıntıların görülmesi
amacı ile yapılan araştırma, keşif ve seyahatler, kişilerin bilgi ve görgülerini artırmakta ve kültür
turizmi içinde değerlendirilmektedir (Toskay, 1989, s.156)
Akşehir kültür turizmi açısından zengin ve eşsiz potansiyele sahiptir. Akşehir’de I9.yy.’ın
sonuna kadar 21 medrese (fakülte) olduğu bir çok kaynak da geçmektedir (Konyalı, 1945, s.2
75).
Yörenin sahip olduğu eserlere ayrıntılı olarak değinmekte fayda vardır:
Nasreddin Hoca Türbesi: Nasreddin Hoca Mahallesinde, 80 dönümlük bir mezarlık içinde
bulunmaktadır. Mezar taşında Hocanın ölüm tarihi olarak 1284 bulunmaktadır. Fakat türbenin
Selçuklular zamanındaki durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak eski sütunlar
üzerinde Yıldırım Beyazıd’ın komutanlarından Mehmed’in 1393 yılında türbeyi ziyaret ettiğine
dair bilgiler bulunmaktadır (Samur. 1996.8.115)
Türbenin mimari açıdan çok fazla bir değeri olmamasına rağmen, 1-locanın nüktedanlığı
temsil etmesi açısından önemlidir. Türbe aslı itibariyle ahşap yapılmışsa da 1905 yılında yapılan
tamirle mermer sütunlar ve mermer sanduka yapılmıştır.
Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi: Yöredeki en önemli mimari eserlerdendir. Bina tipik
Selçuklu türbelerinin karakteristik özelliklerini sergilemektedir. Fakat taş bina içindeki ahşap
kapı(Akşehir Taş Medrese Arkeoloji Müzesi), ve türbede mef’tun olan üç kişi için yaptırılmış olan
ve Selçuklu dönemi ahşap işçiliğinin doruğa çıktığı sandukalar (Süleymaniye Türk İslam Eserleri
Müzesinde) paha biçilemez değerdedir(Samur, 1996, s.96-97)
Hacı İbrahim Sultan Türbesi: Akşehir’in 3 km. kuzeyindedir. Etrafı duvarlarla çevrilmiş bir
avlu içerisindedir. Dış duvarları düzgün mermer bloklarla kaplıdır ve yine mermerden işlenmiş
olan pencere levhası dikkati çekmektedir. Türbenin sandukası sonradan konulmuş sıradan
bir sandukadır. Orjinalinin Hicaz demir yolu yapılırken çalındığı ve İsviçre’de olduğu çeşitli
kaynaklarda geçmekte ve bu konuda resmi makamlar gerekli girişimlerini sürdürmektedirler
(Demirci, 1998, s.20)
Taş Medrese Külliyesi: İlçedeki tek medrese Selçuklu döneminde yapılmış “Sahip Ata
Fahreddin Ali Külliyesi”dir. Medrese, türbe. mescid, imaret, hamam, hanigah (sosyal tesis,
genellikle konaklama için), çeşme ve kütüphane olmak üzere tam teşekkülü bir külliyedir. Taş
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Medresede bugün; hanigah, imaret, çeşme, hamam ve kütüphane ayakta değildir. Fakat buna
rağmen Selçuklu dönemi en önemli mimari eserlerinden ve varolan bölümleri ile de eşsiz bir
yapıdır. Günümüzde onarım nedeniyle ziyarete kapalı olan ve arkeoloji müzesi olarak kullanılan
medresede; Neolitik dönemden günümüze kadar çeşitli arkeolojik eserler müzede koruma
altına alınmıştır. Özellikle Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eşsiz örnekler dikkati
çekmektedir (Konyalı, 1945, s.280-290)
Akşehir Evleri: Toplumların en önemli kültürel varlıklarını oluşturan alanlardan olan
mimarlık ve kentsel miraslarımız, göç hareketleri, şehirleşme ve rant ekonomisinin baskılarıyla
savunmasız kalmakta. kimliklerini yitirmektedirler. Kentlerin kendine özgü kimliği, tarihi süreç
içinde toplumsal olgular, kültürel ürünler, doğal çevre olanaklarının değerlendirilmesi, insanlar
arasındaki iletişim olgusu içinde: bina, sokak ve meydanların özel bir yerde düzenlenmesiyle
ortaya çıkar. Sit alanı olarak tanımlanan bu oluşum Akşehir’de çok özgün bir nitelik
göstermektedir (Bektaş, 1992. s.5-15)
		
Sıra evlerden oluşan sokakların dokusunu, bazen yan yana, bazen
sırt sırta, bazen birer atlayarak oluşturulmuş bahçe ve avlular belirler. Bu avlular, doğayı kentin
yaşamıyla birleştirir. Evlerin yarı özel nitelikteki sahanlıklı girişleri, özgün kapı çözümleri,
cumbaları, sokakların ve şehrin kimliğine özellik ve çeşitlilik katmaktadır (Karaman, 1998, s. 2627).
5,3,Ekoturizm Merkezi Olarak Akşehir
Türkiye’nin doğal ve kültürel kaynaklar yönünden ne kadar zengin bir ülke olduğu herkes
tarafından biliniyor. Dört mevsimi yaşayabilen üç tarafı denizlerle çevrili, farklı kültürlerin
ve inançların bir arada uzun yıllar ve hala yaşadığı bu ülke, ekoturizm açısından da oldukça
büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak, Türkiye’nin ekoturizmdeki potansiyeli Akdeniz çanağındaki
Avrupalı rakiplerine oranla çok somut biçimde daha fazladır. Çünkü; bu ülkeler endüstrileşmiş
ve nüfusu büyük oranda kentleşerek otantik kültürlerini büyük oranda yitirmişlerdir. Türkiye’nin
henüz gelişmekte olan bir ülke olması, doğal ve kırsal kültürel değerlerinin ve mirasının
büyük bölümünün varlığını canlı biçimde sürdürüyor olması, Türkiye’nin birçok yöresinde
sürdürülebilir ekoturizm için büyük bir potansiyelin varlığını göstermektedir.
Bu potansiyelin ön plana çıktığı merkezlerden biride Akşehir olarak görülmektedir. Akşehir
ekoturizm potansiyeli açısından şu başlık açısından ilgi çekebilecek potansiyele sahiptir:
Organik tarım
İpek halıcılık
Keklik yetiştirme çiftliği
Doğa yürüyüşleri ve dağ turizmi
Mağara turizmi
Akşehir evleri
Olta balıkçılığı
Yamaç paraşütü
Sıra yarenleri
Köy düğünleri
Yörük şöleni
Nasreddin hoca şenlikleri
Bisiklet turları
At-eşek-deve turları
Doğanhisar göletleri
Bisse ve Sultansuyu çamlıkları kamp alanları

6.Sonuç:
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Dünya Turizm Örgütü (WTO), 27 Eylül 2002’de Kosta Rika’da düzenlenen resmi tören ve
etkinliklerle kutlanacak olan geleneksel “Dünya Turizm Günü” için “Ekoturizm: Sürdürülebilir
Kalkınmanın Anahtarı” temasını seçmiştir.. Bu seçim aynı zamanda B.M. Genel Kurulu’nun
2002 yılını “Uluslararası Ekoturizm Yılı” ilan eden bildirgesini desteklemek amacıyla yapılmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma ve ekoturizm, son yıllarda uluslararası çevrelerin gündeminde baş
sıralardan eksik olmuyor. Son 50 yılda dünyada pek çok alanda kaydedilen baş döndürücü
ilerlemelere, son derece başarılı gelişmelere karşın; kaynakların plansız ve tahripkar biçimde
kullanımı eko sistemin birçok yerde, kendi kendini yenileme özelliğini yitirmesi çevrede ve
yaşamın çeşitli alanlarında güçlenen olumsuz etkiler ve giderek artan dengesizlikler, ciddi
kaygılara neden oldu. Bütün bu gelişmeler “sürdürülebilir kalkınma” kavramını, uluslararası
topluluğun gündeminde baş sıralara getirdi. Ekoturizm ise, temelinde sürdürülebilir kalkınma
kavramı ve ilkeleri bulunan en önemli turizm türlerinden birisidir. Öte yandan ekoturizm,
Dünya Turizm Örgütü’nün “Tourism 2020 Visions” isimli araştırmasında da belirtildiği üzere en
hızlı gelişme gösterecek turizm türleri arasında yer almaktadır.
Türkiye yeni gelişmekte olan ekoturizm açısından son derece geniş potansiyele sahiptir.
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Türkiye sahip olduğu doğal çevre ortamının kıymetini bilmeli ve “koruma-kullanma” dengesi
içinde uluslar arası turizmin hizmetine sunma başarısını göstermelidir. Bu çerçevede yöreler
sahip olduğu doğal, kültürel ve folklorik değerleri ekoturizm açısından ulusal ve uluslararası
turizm piyasasına sunabilmelidir.
Ülkemizin her bölgesi. yöresi ili, ilçesi ve hatta köyü belirlenen
hedeflere ulaşmada, sahip oldukları potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için gerekli
çalışmaları yapmaları gereklidir. Akşehir yöresi de bu görevi yerine getirebilecek tarihi, doğal,
arkeolojik ve sosyo-ekonomik potansiyele sahip bir ilçemizdir. Yörenin Ankara-Antalya, İzmirKonya ve İstanbul-Konya yol güzergahında bulunması da coğrafi olarak önemli bir avantajdır.
Akşehir sahip olduğu bozulmamış doğal, kültürel ve folklorik dokusuyla uluslararası
turizm piyasasında önümüzdeki yıllarda önemli bir yere sahip olması; Turizm Bakanlığının
belirlediği 2020 yılı hedefi olan 40 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon turist sayısı hedefine
ulaşmayı gerçekçi kılabilecektir.
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ÖZET

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ekonomik, siyasal, kültürel canlılık turizm
sektörünün etkilerini her geçen gün artırmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler önemli turizm
projeleri ile kendileri için yeni fırsatlar yaratmıştır. İnsan odaklı faaliyetlerin merkezinde
bulunan turizm endüstrisi sayesinde oluşturulan alt yapı ve üst yapı yatırımları, bölgede yaşan
tüm bireylere önemli katkılar sağlamaktadır. Çarpan etkisi oluşturan bireysel veya kurumsal
yatırımlar istihdam, yeni gelir kaynakları, kültürel gelişme sağlamakta daha da önemlisi
bölgenin entelektüel sermayesini güçlendirmektedir.
Turizm faaliyetleri evrensel değerlerle yerel ürünlerin buluşturulmasında çok güçlü bir
araç olarak görülmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde yer alan turistik arz kaynaklarının turistik
ürüne dönüşümü planlı ve programlı olması büyük önem arz etmektedir. Turistik ürünlerin
turizm değerine dönüşümü ve nihayetinde turistik bir marka halini alması sürdürülebilir
kalkınmada kilit bir rol üstlenmektedir. Gerek bölgesel gerekse uluslararası turizm hareketlerinin
çeşitlenmesi kırsal kalkınma için yeni fırsatlar doğurmuştur. Alternatif turizm türlerinin artması
turistik tüketim anlayışını değiştirmiştir. Bu nedenle turizm sektörü, ekonomik ve sosyal
getirileriyle büyük fırsatlar sunmaktadır. Önemli olan bu fırsatları güçlü projelerle destekleyerek
sürdürülebilir kalkınma için bir araç olarak kullanma başarısı göstermektir.
Bu çalışanın amacı çalışmanın amacı sürdürebilir kalkınmada kırsal bölgeler için turizm
faaliyetleri alternatif gelir kaynaklarından biri olarak kullanılabildiğini açıklamaktır. Ayrıca
kırsal bölgelerde yaşayan halkın turizm faaliyetlerinden ne şekilde yararlanabileceğine yönelik
çabaları içermektedir. Çalışmada literatür taraması, ilgili nicel verilerin tablo haline getirilmesi
ve istatistikler kullanılmıştır. Ayrıca bölgeye özel raporlar ve gözlemlerde bu çalışmada
kullanılmıştır. Çalışma sonunda kırsal bölgelerde turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için neler
yapılmasına yönelik öneriler yer almıştır. Kırsal bölgede yaşayan nüfusun turizme katılması için
yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Kalkınma

1. GİRİŞ:

Turizm sektörünün kırsal kalkınma için sunduğu fırsatlar yerel karar vericilerin turizm
bilinciyle hareket ederek güçlü politikalar uygulamasına bağlıdır. Karar alma mekanizmasında
bulunan karar vericiler turizm algısı ve buna yönelik tutumları ülkemizde önemli bir sorun
olarak yıllarca devam etmiştir. Bölgesel gelişmişlik düzeylerinin artırılması sosyal ve fiziki
sermayenin birlikte değerlendirilmesiyle mümkün olduğu bilinmektedir. Bu nedenle turizm
projeleri sadece turizm sektörü içerisinde yer alan kişi ve kurumlara değil toplumun her
kesimine etki etme potansiyeli taşımaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda makro ve mikro
açıdan turizm sektörü değerlendirilecek güçlü proje potansiyeli taşımaktadır.
Turizm projeleri makro açıdan bakıldığında temel olarak şu noktalara atıf yapmaktadır.
Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması ekseni kapsamında turizm pazarlama altyapısının
güçlendirilmesi, bölgede turizm işletmeleri arasında ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi,
turistik tüketiciler için inovasyon ile Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki kültür ve bilincin
artırılması ve sosyal yapının daha dirençli ve dışa dönük olmasını sağlamaktadır.
Günümüz turistlerinden gittikçe artan bir kesimi deniz-güneş-kum (deniz-güneş-kum
değil mi?) üçlemesinden kurtulmuş kırsal turizm merkezlerinde, habitat ile bütünleşmiş
beklentilerini karşılayan kaliteli hizmet başta olmak üzere turizm faaliyetleri içerisinde
proaktif olarak yer almayı amaçlamaktadırlar. Bu noktada ülkemiz ve KOP bölgesi çok önemli
zenginliklere sahip durumdadır.
Bölgenin cazibesinin artırılması ekseni kapsamında bölgeye yerli ve yabancı turist
sayılarının artırılması ile turizm girişimcisi ve turizm yatırımcısının dikkatinin çekilmesini
sağlamak gerekmektedir. Bu çerçevede başta istihdam olmak üzere gelir artışı ve çeşitliliği, yeni
meslekler, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir kalkınma araçlarına yatırım yapılması sağlanacaktır.
Turizm Faaliyetleri ile Sosyo-Kültürel yapının güçlendirilmesi sayesinde dezavantajlı
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grupların (Kırsalda yaşayan bayanlar, eğitim düzeyi düşük genç işsizler ve engelliler) yetenekleri
geliştirilerek yerel evrensel değerlerin buluşturulması ile yalnızca ekonomik kalkınma değil
aynı zamanda sosyal ve kültürel kalkınma hedefleri de gerçekleştirilmiş olacaktır.
Turizm projelerinin mikro amaçları ise şu konuları kapsayabilir. KOP bölgesi gelecek turizm
stratejisini belirlemek, avantaj sağlayacak alternatif turizm türlerinin belirlenmesi, KOP mikro
turizm bölgelerinin potansiyelini belirlemek, KOP bölgesinde alternatif turizm uygulama
alanlarının bilgi teknolojileri temelinde küresel pazara sunulması, turizm veri tabanının
oluşturulması ve yönetilmesi, kırsal bölgelerdeki turizm istatistiklerinin sürekli güncellenmesini
sağlayacak çalışmalar düşünülmelidir.
Sonuç olarak turizm endüstrisi son on yılda sürekli büyüyen ve yeni yatırımları
gerçekleştiren önemli bir sektördür. Kırsal bölgelerin geliştirilmesinde ve sürdürülebilir
kalkınmanın başarılmasında en etkili araçlardan biri konumundadır. Ayrıca turizm endüstrisi
sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve kültürel yanını da
geliştirebilen ender araçlardan birisidir.
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2.SÜRDÜRÜLEBİLİR BÖLGESEL KALKINMA

Türkiye’de kalkınma denilince ilk akla gelen beş yıllık kalkınma planlarıdır. Ancak bu
planlarda sürdürülebilirlik kavramının yer alması zaman almıştır. Bölgeler arası gelişmişlik
farkları “bölge kalkınması” kavramını, kaynakların sürdürülebilirliğindeki yetersizlikler ise
“sürdürülebilirlik” kavramını ortaya çıkardığı söylenebilir. Bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları
genellikle yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı, iklim koşulları, erişilebilirlik, nüfus dağılımı gibi
genellikle mekâna bağlı özelliklerden kaynaklanmakta olduğu söylenebilmektedir (Gürler ve
Eke, 2012).
Türkiye’de bölgeler arasında gelişmişlik farklılıkları 1963-1967 yıllarını kapsayan birinci 5
Yıllık Kalkınma Planından itibaren vurgulanmış ve çeşitli tedbirlerle kalkınmanın desteklenmesi
öngörülmüştür (DPT,1963:57). Ancak sürdürülebilirlik ile ilgili ilk altı beş yıllık kalkınma planı
döneminde herhangi bir vurguya rastlanmamıştır. 1992’de Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrasında 1996-2000 yıllarını kapsayan yedinci 5 yıllık
kalkınma planında sürdürülebilirlik kavramından bahsedilmeye başlanmıştır (DPT, 1996:4).
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde çevre politikalarının tüm ekonomik ve sosyal
politikalara entegrasyonunun önemi yine aynı plan döneminde vurgulanmıştır (DPT, 1996:17).
Kalkınma planlarına yansıdığı şekliyle sürdürülebilir kalkınma kavramı genel olarak çevre
hassasiyetinin ön plana çıkarıldığı, kalkınma için gerçekleştirilecek faaliyetlerin geri dönüşü
olmayan tahribatlara yol açmayacak şekilde çevre politikaları ile uyum içinde ve sürekliliği
sağlayacak şekilde kalkınma olarak yorumlanabilir. Sürdürülebilirlik kavramının yaygınlaşması
ile tüm ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının çevre hassasiyeti ve sürekli gelişim
çerçevesinde yeniden ele alınması gerekmiş ve kalkınma planlarına yansıtılması söz konusu
olmuştur (DPT, 1996:17).

3.KIRSAL BÖLGELER VE ÖZELLİKLERİ

Kırsal bölgeler genellikle kent merkezlerinden uzakta, nüfus olarak daha düşük yoğunluğa
sahip, sanayi ve hizmetler sektörünün gelişmemiş olduğu, çoğunlukla tarımsal faaliyetlerin
yürütüldüğü yerler olarak tanımlanabilir. Kırsal alan tanımlaması yapılırken genellikle nüfus
büyüklüğü ve yoğunluğu dikkate alınmaktadır. Örneğin TÜİK tarafından hazırlanan Hanehalkı
Bütçe Anketi Mikro Veri Seti 2013’te kapsam olarak 20000 nüfus ve altındaki yerleşim yerleri
kırsal olarak kabul edilmiştir (TÜİK,2015).
Fiziki coğrafyanın kırsal kentsel olarak sınıflandırılmasında istatistik türlerinde esas
alınan standartlara göre farklılık oluşabilmektedir. Bu farklılıkları gidermek, ülkeleri bir arada
aynı kritere göre karşılaştırılabilmesini sağlamak amacıyla uluslararası kuruluşlarca standart
tanımlamalar yapılmıştır. OECD tarafından geliştirilmiş olan ve en yaygın kullanılan kırsal alan
tanımına göre idari sınırlar esas alınmış ve kilometrekareye düşen kişi sayısı 150’nin altında olan
yerleşim yerleri kırsal alan olarak kabul edilmiştir (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2010:14).
Kırsal bölgelerde genellikle toprağa dayalı tarımsal üretim birincil geçim kaynağıdır.
Tarımsal üretim satılarak maddi gelir elde edilmesinin yanında bölgenin kendi gıda ihtiyacının
karşılanmasında da kullanılmakta hatta kimi yörelerde bölgesel ihtiyacın karşılanması
daha ön plana çıkmaktadır. Üretim tekniklerinden kaynaklanan verim kayıpları söz konusu
olabilmektedir. Kalkınma açısından altyapı eksikliklerinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır.
Altyapı yatırımları genellikle yoğun nüfus bölgelerine öncelikli olarak yapıldığından kırsal nüfus
yoğunluğuna sahip bölgelerde altyapı eksiklikleri sıklıkla görülen sorunlardandır. Ayrıca kırsal
bölgeler sosyal ve kültürel kalkınmanın yavaş olduğu, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin zor
olduğu kalkınmada öncelik verilmesi gereken bölgelerdir (Tolunay ve Akyol, 2006:121).
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4. TURİZM AÇISINDAN KIRSAL BÖLGELER

Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan hizmetlere geçiş şeklinde
özetlenen modern toplumların kalkınma süreci doğayı tahrip ettiği için gelişmiş toplumların
doğaya özlemlerini ve dolayısıyla kırsal bölgelere olan turizm talebini artırdığından söz
edilebilir. Az gelişmiş ülkelerin tarımdan sanayiye geçişi yavaş kaldığından doğanın tahribi
daha sınırlı kalmıştır. Gelişen sürdürülebilirlik kavramı bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin
özellikle kırsal bölgelerinde turizm açısından önemli fırsatlar doğurmaktadır.
Kırsal bölgede gerçekleştirilen doğa ile iç içe faaliyetler bölge halkı için sıradan olağan bir
halde olması eğlence imkânlarının azlığı şehre göçü artıran önemli faktörlerden birisidir. Bu
durum kırsal bölgelerin nüfus kaybederek sakinliğinin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Sakin
bölge arayışında olan kent merkezlerinde yaşayan turistler için kırsal alanlardaki sıradanlaşmış
faaliyetler ilgi çekici olabilmektedir. Bu durumda turizmle ilgili bilincin arttığı kırsal yerlerde
kanıksadıkları tarımsal faaliyetlerin kent yaşamından kaçan turistlere üstelik para karşılığında
yaptırılması oldukça ilginç bir çözüm olarak gözükmektedir.

5. ALTERNATİF GELİR KAYNAĞI AÇISINDAN TURİZM

Kırsal bölgelerde kalkınma için tarımın tek başına yeterli olmaması büyük kentlere göçü
hızlandırmaktadır. Bunun yanında kentlerdeki yoğun trafik, kirlilik, stresli çalışma hayatı
vb. etmenler kırsal alanlara özlemi beraberinde getirmektedir. Gerek günübirlik, gerekse
konaklamalı turizm türleri ve özellikle butik otelcilik kırsal bölgelerde alternatif gelir kaynağı
olarak düşünülebilir.
Genellikle turizm yoksulluğu azaltma amacıyla yapılmaz. Ya da diğer bir değişle turizmin
çözmeye çalıştığı ana problem yoksulluk değildir. Bununla birlikte pek çok az gelişmiş ülkede
doğrudan gelir düzeyi düşük (yoksul) kesimleri hedef alan turizm yaklaşımının önemi ortaya
çıkmaya başlamıştır. Yoksul odaklı turizm kavramı “özel bir ürün veya sektör” olarak değil
“yoksullar için net faydalar sağlayan” bir turizm yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Özkök,
2006:85).
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ile yoksulluk kavramı birlikte ilk defa 1972 yılında
Birleşmiş Milletler İnsani Çevre Konferansında uluslararası düzeyde ele alınmaya başlanmış ve
1983’te Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun kurulması ve
1992’de Rio zirvesinde Gündem 21’in kabul edilmesiyle önemli ilerlemeler kaydetmiştir (Özkök,
2006:86).
Bazı araştırmacılar tarafından turizmin sıklıkla yabancı özel sektör yatırımcısı eliyle
geliştirildiği ve dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azaltılmasındaki etkilerinin
gelir paylaşımında zengin ve orta sınıfın daha fazla pay alması dolayısıyla yoksullar
üzerindeki etkisinin sınırlı olacağından söz edilmektedir. Ayrıca politik istikrarsızlıkların, döviz
dalgalanmaları, doğal felâketler gibi gelişmekte olan ülke ve bölgeleri daha fazla etkileyen
olumsuzluklar da söz konusu olabilmektedir. Turizmin kendisi yoksulları çeşitli yönlerden
doğrudan etkilemektedir:
•
Turizm yatırımlarına yer açmak için eskiden yoksulların yaşadığı doğal kaynaklara
yakın yerlerin kullanılması yoksulları yaşadıkları yerlerden uzaklaşma yönünde baskı
oluşturmaktadır.
•
Turizm dolayısıyla yerel fiyatlar yükselmekte alım gücü düşük olan yoksulların
durumu daha da kötüleşebilmektedir.
•
Eskiden doğal kaynaklara daha kolay erişebilen yoksul kesim için doğal kaynaklara
erişimde çeşitli sınırlamalar getirilebilmektedir.
•
Turizm ayrıca sosyal ve kültürel yozlaşmaya neden olabilmektedir (Roe and
Urquhart, 2001:1).
Bahsi geçen teorik dezavantajlara rağmen turizmin kalkınmaya katkı sağlayan birtakım
yararlı etkileri de söz konudur:
•
Turizm konaklama başta olmak üzere yiyecek –içecek, seyahat, eğlence,
sağlık, eğitim, gibi birçok alt sektörden oluşması dolayısıyla çok geniş kapsamlı faaliyet
alanı oluşturduğundan yoksulların kolayca bu alt sektörlerden yararlanabilme potansiyeli
bulunmaktadır.
•
Turizmin özelliği dolayısıyla üretildiği yerde tüketilmesi gerekir. Bu durum
turizm için gelenlere farklı mal ve hizmetlerin de sunulması olanağını sağlayacağından diğer
sektörlerin de gelişmesini sağlayacak önemli bağlantı fırsatları oluşturur.
•
Turizm yatırımları çoğunlukla doğal ve kültürel kaynaklara bağlı olarak
gelişmektedir. Finansal kaynakları yeterli bulunmayan kırsal bölgelerin belki de tek sahip
olduğu kaynak doğal ve kültürel kaynaklardır.
•
Turizm sektörü otomasyonun gerçekleştiği sanayi sektörüne göre çok daha fazla
insan kaynağına ihtiyaç duyar. Geleneksel tarım sektörüne göre ise daha az insan kaynağına
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ihtiyaç duyar. Bu durum insan kaynağının verimli kullanılması için önemli bir potansiyeldir.
Tarımdaki mekanizasyonun sebep olabileceği işsizliğin kontrol edilmesinde turizm sektörü
büyük önem arz etmektedir.
•
Diğer modern sektörlerle karşılaştırıldığında turizmdeki iş fırsatları daha fazladır
özellikle kadın istihdamı konusunda turizm sektörünü daha büyük potansiyel taşımaktadır.
(Roe and Urquhart, 2001:1).
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6. KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye’de kırsal turizm potansiyeli yüksek birçok yer bulunmaktadır. Kırsal bölgelerde
bulunan doğal ve kültürel kaynakların zenginliği tek başına kırsal turizm olgusunun
gerçekleşmesi için yeterli olmamakta turizmin ihtiyaç duyduğu altyapı ve tanıtım olanakları
çerçevesinde turizm gelişebilmektedir. Ayrıca turizmin planlı gelişimini sağlamak için farklı
ölçekte planlamalar da yapılmaktadır.
Bir kırsal bölgede doğal ve kültürel kaynakların benzersiz özellikler taşıması turizm için son
derecede önemli fakat yeterli değildir. Bu kaynakları turizmin hizmetine sunacak gelir getirecek
yatırımların alt ve üst yapılarıyla beraber yapılması gerekmektedir. Yatırımların mutlaka doğaya,
çevreye ve kültürel değerlere saygılı bir plan çerçevesinde yapılabilmesi turizm potansiyelinin
sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

7. KOP BÖLGESİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ

KOP bölgesi Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan yaklaşık 65000
kilometrekarelik alanı kapsayan bir bölgedir. Nüfus yoğunluğu bölgedeki tüm illerde
Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır (Tablo 1). Bölge il bazında değerlendirildiğinde
OECD’nin tanımındaki (kilometrekareye 150 kişi ) kırsal alan tanımına uymaktadır. Bununla
birlikte nüfusun yoğunlaştığı merkez ilçeler dışındaki tüm yerleşim yerleri kırsal alan olarak
değerlendirilebilir.
Tablo 3 KOP Bölgesi ve Türkiye Nüfus Yoğunluğu Karşılaştırması(2014)
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)
2013

2014

Aksaray

51

51

Karaman

27

27

Konya

53

54

Niğde

47

47

Türkiye

100

101

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 31/12/2014, http://www.
tuik.gov.tr, (Ziy. Tar.:15/05/2015).
Bölgenin yerleşim yerleri sayısına bakıldığında toplam 50 ilçe, 93 belediye ve 467 köy
yerleşmesi bulunmaktadır (Tablo 2). Ayrıca büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il sınırlarına
genişletilmesi sonucunda Konya’daki köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm sadece
idari olarak gerçekleşmiş olup eskiden köy – kasaba olan yerlerin kırsal özellikleri halen devam
etmektedir (Tablo 3).
Tablo 4: KOP Bölgesi İllerinin İlçe, Belediye ve Köy Sayıları (2014)
İller
Aksaray

İlçe Sayısı
7

Belediye Sayısı

Köy Sayısı

22

177
159

Karaman

6

11

Konya

31

31

-

Niğde

6

29

131

KOP Bölgesi

50

93

Türkiye

970

1.366

467
18.340

Kaynak: (ADNKS) sonuçları, 31/12/2014, http://www.tuik.gov.tr, (Ziy. Tar.:15/05/2015).
Kırsal nüfusun toplam nüfusa oranının en fazla olduğu il Niğde ili en az olduğu il ise Konya
ili gözükmektedir (Tablo 3). Bu durum Konya ilinin idari olarak bütün halinde kentsel alana
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dâhil edilmesinden dolayıdır. Bölgenin nüfus yoğunluğunun sadece Konya’da kent bütününde
%1’lik artışa gösterdiği görülmektedir (Tablo 1). Bölge arıca Türkiye’nin kentsel nüfusunun
yaklaşık %3,8’ini kırsal nüfusunun ise %5,7’sini barındırmaktadır (Tablo 3).
Tablo 5: KOP Bölgesi-Türkiye Kırsal ve Kentsel Nüfus Karşılaştırması (2014)
İl ve İlçe
Belde ve Köy
Kırsal/Toplam
Toplam Nüfus Merkezleri
Nüfusu
Nüfus (%)
Nüfusu
(Kırsal Nüfus)
Aksaray
384.252
245.122
139.130
3,62
Karaman

240.362

172.322

68.040

Konya

2.108.808

2.108.808

-

0,00

Niğde

343.898

185.784

158.114

45,98

2,83

KOP

3.077.320

2.712.036

365.284

11,87

Türkiye

77.695.904

71.286.182

6.409.722

8,25

KOP/Türkiye(%)

3,96

3,80

5,70

Kaynak: (ADNKS) sonuçları, 31/12/2014, http://www.tuik.gov.tr, (Ziy. Tar.:15/05/2015).
Bölgedeki küçük yerleşim yerlerinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için kırsal turizm
açısından irdelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla tüm bölgeyi kapsayan bir çalışma Turizm
Master Planı kapsamında KOP Bölge Kalkınma İdaresi programı dâhilinde yürütülmektedir.
Bölgedeki toplam 467 köy ve 93 belediyenin tamamının incelenerek kırsal turizm
potansiyeli taşıyanların tümünün aynı anda geliştirilmeye çalışılması ekonomik açıdan
mümkün görülmemektedir. Bu sebeple bunların içerisinde benzersiz doğal ve kültürel
değerlere sahip olanlar seçilmelidir. Seçilen kırsal yerleşmeler alan araştırmasına dâhil edilerek
detaylı bir şekilde irdelenmelidir.
Master planlar alan araştırması sonuçlarına dayanan genel ve ilkesel kararlar içeren
üst ölçekli planlardır. Üst ölçekli olması dolayısıyla turizm potansiyeli bölge bütününde
değerlendirilerek bölge içinde tutarlı ve çevresiyle uyumlu sonuçlar üretmesi beklenmektedir.
Sadece yerel bakış açısıyla hareket edilmesi halinde kaynakların etkin ve verimli bir şekilde
kullanımı mümkün gözükmemektedir. Üst ölçekli planlar vasıtasıyla kaynakların etkin ve
verimli bir şekilde kullanımı söz konusu olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus
üst ölçekli planlama yapılırken yerel katılımcılığa dikkat edilmesidir. Aksi halde tepeden inme
bir planlama yaklaşımı yerelde karşılık bulmayabilir ve planın uygulama başarısını olumsuz
yönde etkileyebilir.
Diğer yandan yerel katılımın sınırının çizilmesi de önemlidir. Turizmin sağlayacağı altyapı
yatırımlarını bölgesine çekmek isteyen yerel dinamiklerin baskısı üst ölçekli plan kararlarını bir
bölge lehine ama genel bütünlüğün aleyhine olarak etkileme riski taşımaktadır. Bu durumda
ilgili bölge yatırımlardan daha fazla pay alarak kalkınma imkânına kavuşsa da bütüncül bakış
açısının gerektirdiği toplam faydayı azaltarak aslında bölge kalkınmasına zarar verebilmektedir.
Planlamada katılımcılık konusunda hassas dengenin korunması yanında sürdürülebilirliği
sağlayabilmek için doğal ve kültürel kaynakların korunma ve kullanılma dengesinin
kurulabilmesi de büyük önem taşımaktadır. Aşırı korumacı bir yaklaşımla doğal ve kültürel
varlıkların toplumdan ve turizmden kopartılmaya çalışılması sürdürülebilir olmadığı gibi
aşırı kullanıma yol açan ticari yaklaşım da bu varlıkların gelecek nesillere aktarılmasını ve
sürekliliğini risk altına sokacaktır.
Kırsal turizmin geliştirilmesi için gerekli altyapı yatırımlarının potansiyel taşıyan tüm
bölgelerde eşzamanlı olarak yürütülmesi ekonomik değildir. Bilimsel gerekçelere dayanan
önceliklerin belirlenmesi yatırımların etkinliğini artıracaktır. Bu nedenle bölgenin alt bölgelere
ayrılarak birbiriyle ve benzer bölgelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeye tabi tutulması
son derece önemlidir. Değerlendirme sonucunda turizmin nasıl geliştirileceğine ilişkin senaryo
oluşturulması, detaylı turizm planlarının yapılacağı alanlar, kırsal turizmin kalkınmaya aracılık
edeceği alanlar ve öncelik sıralarının belirlenmesi beklenmektedir.
Ayrıca sürdürülebilirliğin sürekliliğini sağlayabilmek için ölçülmesi, değerlendirilmesi
ve denetlenmesi gerekmektedir. Ekolojik açıdan hassas özellikler taşıyan bölgelerde, turizm
sektörünün geliştirilmesi hedeflendiğinde, sürdürülebilirlik kavramı öncelikli olarak ele alınması
ve uygun göstergelerin seçilerek zamana bağlı olarak izlenmesi büyük önem taşımaktadır
(Gürler ve Eke, 2012:128). Bu sayede turizm faaliyetleri izlenebilecek ve gerektiğinde iş işten
geçmeden önlem almak mümkün olabilecektir.
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Kırsal turizm, kırsal alanlarda kalkınmayı destekleyecek en önemli tarım dışı sektörlerden
birisidir. Tarımdaki altyapının geliştirilmesi ile ihtiyaç duyulan işgücünün azalması kırsal
alanlardan kente yönelik iş bulma amaçlı göçü artırmakta ve kentlerde yoğunluk artışına bağlı
sorunların körüklenmesine neden olmaktadır. Turizm sektörü emek yoğun bir sektör olarak
kırsal alandaki doğal kültürel potansiyeli değerlendirebilecek önemli bir kalkınma unsuru
olarak kullanılabilir.
Turizmin yoksullar üzerindeki bazı teorik dezavantajları yanında birçok avantajı da
bulunmaktadır. Sürdürülebilir kırsal kalkınma çerçevesinde turizmin bilimsel akılcı ve dengeli
bir planlama yaklaşımıyla potansiyel taşıyan kırsal bölgelerde bütüncül bir bakış açısıyla
kalkınmayı sağlaması mümkün gözükmektedir.
Doğal ve kültürel değerlerin korunma ve kullanılma dengesinin yanında yerel ve bütüncül
bakış açısı arasında da dengenin kurulması gerekmektedir. Ayrıca kırsal turizm altyapı
yatırımlarının bilimsel gerekçelere dayandırılarak öncelik sırasına konulması toplam faydayı
maksimize edeceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
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ÖZET

Sanayileşme dışında, illerin özellikle yaşam standartlarında yükselmenin sağlanması ve
iller arasında yaşanan il dışı göç oranının düşmesi için söz konusu ilde diğer sektörlerin gelişmesi
beklenmektedir. Kop Bölgesinde Turizm potansiyel olarak Tarım ve Sanayi sektöründen sonra
en önemli sektör olarak ortaya çıkmaktadır. Bilinen birkaç mekân dışında Turizm potansiyeli
yeterince kullanılamayan KOP Bölgesinde özellikle alternatif turizm olanakları ve inanç turizmi
gibi özel alanlarda çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Bu çalışmada Bölge Turizm envanteri üzerinde durularak KOP Bölgesi şehirlerinin
potansiyellerini kullanma yolları tartışılmış; ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımların nasıl
artırılacağı üzerinde durulmuştur. Turizm ile ilgili kavramsal bir inceleme yapılmış, turizmin
bölge illerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına olası etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.

1. Giriş

Türkiye’de başta bölgeler olmak üzere bölge içlerinde de iller arasında çok farklı sosyoekonomik gelişim farklılıkları gözlemlenmektedir. Bu farklılıkların birçok nedeni olmakla
beraber bunların giderilmesi yönünde birçok politika geliştirilmektedir. Şüphesiz bu politikaları
yapabilmek için söz konusu iller arasındaki gelişmişlik farklılıklarının etkili ve doğru bir biçimde
tespit edilmesi gerekmektedir.
Gelişme kavramı ekonomik kalkınma ve ekonomik büyüme kavramları ile birlikte
kullanılmasına rağmen gayri safi yurt içi hâsıla miktarında meydana gelen artışları ifade
eden büyüme kavramının gelişmeyi tek başına açıklayamamasından dolayı tartışmalı bir hal
almıştır. Örneğin gelir dağılımı üzerinde çok etkili olmaması büyüme rakamlarının yerine farklı
değişkenleri arama gayretine araştırmacıları itmiştir (Yıldız vd. 2010).
Modern anlamda ekonomik büyüme kavramının kabul edildiği ve etkilerinin görüldüğü
19. Yy’dan itibaren tarım sektöründen sanayi sektörüne doğru bir hareket gözlemlenmektedir.
Bu çağ için toplumların yarıdan fazlası tarıma dayalı iken bugün gelişmiş ülkelerde bu rakam
%5 ‘lerinaltında seyretmektedir. Bununla birlikte sanayi sektörü ile beraber hizmetler sektörü
ön plana çıkmış ve günümüzde en önemli sektör halini almıştır (Yıldırım ve Karaman 2001).
Hizmetler sektörü denildiğinde günümüz ekonomisinde Turizm çok önemli bir yere
sahiptir. Özellikle illerin gelişmişliklerinin arttırılmasında turizm ve sanayi sektörüne yapılan
yatırımlar kısa sürede etki gösterdiğinden tercih edilmektedir. Özellikle son yıllarda alternatif
turizm alanında dünya turizminde başlayan hızlı yükselişin gelişmekte olan bölgelerde yer
alan alternatif turizm mekânlarınıntanıtımlarının yapılması ile turizm gelirlerine dâhil edilmesi
oldukça önemlidir.

2.Turizm’in Tarihsel Süreci

İnsanlık tarihi boyunca seyahat etme yani bir bölgeden başka bir bölgeye gitme ve
eğlenme ihtiyacını giderme hep var olagelmiştir. Özellikle 1950 ‘lerden sonra artan bu seyahat ve
eğlenme kültürü günümüz insanlık tarihinde turizm olarak nitelendirilmekte ve uygarlığımızın
temel özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir (Uçkun, 2004:28). Turizm kavramı ise yakın
zaman içinde literatürdekullanılmaya başlanmış bir kavramdır. Latince “tornus” kelimesinden
gelen bu kavram, insanların bir eksen etrafında dönme hareketini ifade etmektedir. Buradan
da İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi özellikle kıta Avrupası dillerine “tour” şeklinde geçtiği
görülmektedir. Bu kelime de insanların dairesel hareket içerisinde bazı mekanları, iş veya
eğlence amacıyla gezip geri dönmelerini ifade etmektedir (Ağaoğlu, 1991:24). Birçok benzer
tanımı yapılmış olan turizm faaliyetlerinde bulunan insanlara genel olarak turist adı verilmiştir.
Bu tanımın temel özelliği ticari bir amaç olmaksızın sadece gezip görme ve eğlenme saiki ile
seyahat eden insanları kapsamasındandır. Yapılan bu genel tanım içerisine çalışma, yerleşme,
uzun süreli eğitim amacıyla giden kişiler ve transit yolcular dâhil edilmez iken günübirlikçi
olarak tabir edilen en az bir gece konaklama yapanlar ise turist kavramı içerisinde literatürde
yer almıştır. (Yağcı, 2003:12).
Tarihsel olarak turizm kavramını ele aldığımızda bilinen turizm kavramından geriye
gittiğimizde turizmin başlangıcı ilk tekerleğin ve paranın bulunuşuna kadar eskiye
dayandırılabilir. Bu bağlamda Finikelilerin ilk seyahat edenler olduğu sonucuna literatürde yer
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verilmiştir (Yıldız, 2011). Ayrıca eski Mısır ve Babil krallığında, seyahat eden yolcular için yolların
güvenlik altına alındığı, konaklama ve dinlenme amacıyla bölgenin bir çok yerinde evlerin
ve bahçelerin inşa edildiği görülmektedir (Barutçugil, 1984:28). Turizm tarihsel gelişimine en
önemli katkılardan birisini de Yunan olimpiyatları yapmıştır. Bu oyunlar sayesinde o çağlarda
yaşan insanların seyahat imkanı doğmuş ve olimpiyatlara gidenler, kasabalarda konaklayarak
turizmin öncülüğünü yapmışlardır (Bayer, 1992:12).

3.Türkiye’de Turizm Genel Görümü

Turizm ile ilgili Türkiye geneli genel bir tablo çıkaracak olursak ilk olarak turizm den elde
edilen gelire bakmamız gerekmektedir.
Tablo 1: Türkiye’de Aylara Göre Turizm Gelirleri 2012-2013
Türkiye Geneli Aylık Turizm Gelirleri
Yıllar
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2012

1.128.718

1.038.923

1.356.781

1.718.082

2.402.636

2.945.297

3.553.776

3.808.867

3.692.444

3.764.026

2.107.761 1.489.691

2013

1.450.971

1.383.654

1.814.191

1.951.501

2.992.734

3.371.554

3.469.464

4.204.769

3.904.773

4.086.642

2.131.506 1.547.232

2014

1.520.364

1.442.260

1.845.212

2.103.336

3.146.369

3.726.270

3.705.635

4.946.631

4.202.107

3.965.329

2.098.795 1.603.595

2015

1.625.569

1.427.246

1.816.076

1.863.812

2.719.378

3.150.486

Kaynak: TUİK
Turizm gelirleri tablodan da anlaşılabileceği üzere haziran, temmuz ve ağustos aylarında
bir artış göstermektedir. Bu durum özellikle sahil kesimlerinde yer alan işletmelerin yabancı
turist gelirlerine dayanmaktadır.
Tablo 2: Yurt içi Turist Harcama İstatistikleri 2009-2014

Yurtiçinde ikamet edenlerden yurtiçi seyahat yapanların seyahat ve
geceleme sayısı ile harcamaları, 2009-2014
Yıllar

Seyahat
sayısı
(Bin)

Geceleme
sayısı
(Bin)

Ortalama
geceleme
sayısı

Seyahat
harcaması
(Bin TL)

Ortalama
harcama
(TL)

2009

60 888

510 961

8,4

12 216 339

200,64

2010

68 373

555 145

8,1

13 843 504

202,47

2011

65 854

558 270

8,5

15 641 262

237,52

2012

64 922

556 803

8,6

16 725 035

257,62

2013

68 452

557 459

8,1

18 416 817

269,05

2014

70 894

575 871

8,1

22 601 201

319,00

Kaynak: TÜİK Hane Halkı Yurtiçi Turizm Araştırması
Yurt içi turistlerin ortalama 8 günlük tatil yaptıkları ve bu tatilde ise ortalama olarak 300 tl gibi
bir harcama yaptıkları istatistiklerden anlaşılmaktadır. Son beş yıllık dönemi izleyebildiğimiz
yukarıdaki tabloya göre bu harcama artışları konaklama gece sayısından ziyade seyahat eden
turist sayısının artışından kaynaklanmaktadır. Bunula birlikte son beş yıl içerisinde yapılan
seyahat harcamaları nerede ise iki kat artmıştır.
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Tablo 3: KOP Bölgesi İlleri Turizm İstatistikleri 2014
TESİSLERE GELİŞ, GECELEME, ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ VE DOLULUK ORANININ İLLERE VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI (2014)
TESİSE GELİŞ SAYISI
İLLER

KONYA

KARAMAN

ORT. KALIŞ SÜRESİ

DOL. ORANI(%)

İLÇELER

YAB

YERLİ

TOP

YAB

YERLİ

TOP

YAB

YERLİ

TOP

YAB

YERLİ

TOP

Karatay

32
449

100
780

133
229

52
910

150
633

203
543

1,6

1,5

1,5

10,76

30,63

41,39

Meram

514

5 947

6
461

580

8 101

8
681

1,1

1,4

1,3

1,24

17,34

18,58

Selçuklu

105
354

164
487

269
841

137
382

253
181

390
563

1,3

1,5

1,4

15,81

29,14

44,96

Akşehir

529

18
081

18
610

1
061

25 280

26
341

2,0

1,4

1,4

0,99

23,56

24,55

Beyşehir

1 162

8 163

9
325

1
775

9 965

11
740

1,5

1,2

1,3

6,08

34,13

40,21

Ereğli

215

11
929

12
144

781

20 780

21
561

3,6

1,7

1,8

0,86

22,98

23,85

Ilgın

240

9 803

10
043

854

18 203

19
057

3,6

1,9

1,9

1,00

21,40

22,41

Seydişehir

-

1 756

1
756

-

4 706

4
706

-

2,7

2,7

0,00

29,30

29,30

Toplam

140
463

320
946

461
409

195
343

490
849

686
192

1,4

1,5

1,5

11,26

28,29

39,55

Merkez

788

25
710

26
498

1
887

37 199

39
086

2,4

1,4

1,5

1,62

31,98

33,60

Toplam

788

25
710

26
498

1
887

37
199

39
086

2,4

1,4

1,5

1,62

31,98

33,60

Merkez

7 703

64
207

71
910

11
319

91 269

102
588

1,5

1,4

1,4

2,83

22,85

25,69

Güzelyurt

770

21
838

22
608

1
476

40 603

42
079

1,9

1,9

1,9

1,38

38,05

39,43

Toplam

8
473

86
045

94
518

12
795

131
872

144
667

1,5

1,5

1,5

2,53

26,06

28,58

Merkez

1 963

33
125

35
088

6
114

61 419

67
533

3,1

1,9

1,9

2,97

29,84

32,81

Ermenek

214

6 554

6
768

427

11 796

12
223

2,0

1,8

1,8

1,27

35,13

36,40

Toplam

2
177

39
679

41
856

6
541

73
215

79
756

3,0

1,8

1,9

2,73

30,58

33,31

NİĞDE

AKSARAY

GECELEME

Kaynak: TUİK
KOP Bölgesi illerini ayrıntılı olarak inceleyebildiğimiz yukarıdaki tabloda yerli ve yabancı
turist sayıları bakımından Konya büyük bir farkla önde bulunmaktadır. Bölge illeri arasında
lokomotif görevi gören Konya’yı Aksaray ili ikinci olarak takip etmekte ve sırası ile Karamam
ve en son olarak da Niğde ili gelmektedir. Niğde iline gelen yabancı turistlerin tamamı şehir
merkezine gelmiş olan rakam oldukça düşüktür. Bu düşük rakama rağmen gelen yabancı
turistler Aksaray’a oranla daha fazla konaklama yapmışlardır.
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Tablo 4: Türkiye Geneli Yerli Turist Yaş Grupları Konaklama Sayıları 2014

Ortalama
geceleme sayısı

4,8

Seyahat
sayısı (Bin)

4 818

Ortalama
geceleme sayısı

8,3

65+

Seyahat sayısı
(Bin)

1 433

Ortalama
geceleme sayısı

6,0

45-64

Seyahat sayısı
(Bin)

2 288

25-44

Ortalama
geceleme sayısı

Seyahat
sayısı (Bin)

7,6

Ortalama
geceleme sayısı

12 745

15-24

Seyahat
sayısı (Bin)

Ortalama
geceleme sayısı

I

0-14

Seyahat sayısı
(Bin)

2014

Toplam

3 175

8,7

1 030

20,0

II

15 710

5,6

3 095

5,2

1 873

5,2

5 802

4,3

3 941

5,9

1 000

13,4

III

28 332

10,9

6 683

11,5

3 769

11,4

10 555

8,5

5 762

11,4

1 563

20,3

IV

14 108

6,0

2 457

4,4

1 678

5,2

5 485

4,4

3 461

7,2

1.026

15,2

8,1

14
522

8,1

8 753

8,4

26 660

6,1

16 340

8,6

4 619

17,6

Yıllık Annual

70 894

TÜİK, Hanehalkı Yurtiçi Turizm, 2009-2016
Kaynak: TUİK
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde 25-44 yaş grubunun ağırlıklı olarak yurt içi
turizm aktivitesinde bulunduğu görülebilmektedir. Bununla birlikte emekli kesim olarak
görebileceğimiz 65 yaş ve üstü kısım ise gecelik konaklamanın çok uzun olduğu tatiller
yapmaktadır. Özellikle inanç ve kültür turizmi temelinde yapılan bu seyahatlerde konaklama
süreleri dikkate alınarak yapılacak bölgesel planlamalar oldukça önem arz etmektedir.
Tablo 5: Seyahatlerde kalınan konaklama türü ve çeyreklere göre seyahat sayısı,
2009-2015
Seyahatlerde kalınan konaklama türü ve çeyreklere göre seyahat sayısı, 2009-2015
Toplam

Otel

Pansiyon

Kendi evi

Yıllar

Arkadaş
Akraba Evi

Diğer

Ortalama geceleme sayısı
2009

8,4

4,1

5,0

19,8

8,0

9,8

2010

8,1

3,9

5,4

21,1

7,5

8,5

2011

8,5

3,9

5,1

22,8

8,1

8,0

2012

8,6

3,8

4,8

26,4

8,2

7,5

2013

8,1

4,0

4,3

17,4

8,0

8,1

2014

8,1

4,0

4,8

20,7

7,9

7,0

TÜİK, Hanehalkı Yurtiçi Turizm, 2009-2015
Kaynak: TUİK
Yukarıdaki tablodan hareketle yurt içi turistik seyahatlerde yerli turistlerin büyük oran
kendi evlerinde kaldıkları görülmektedir. Yıllık izinlerin ve planlanan tatilleri kendi mülklerinde
gerçekleştirmeyenler ise ya bir başka akraba evini tercih etmekte ya da otel pansiyon
seçeneklerinden birisine yönelmektedir. Otel ve pansiyon konaklamasının ülke genelinde
oldukça düşük olduğu dikkate alınırsa halkın kendi mülkiyetinde kalma eğilimine bağlı olarak
devre mülk ve kaplıca turizmi bölge ekonomisi açısından öne çıkabilecektir.
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Tablo 6: KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (2009-2013)

Kaynak: KOP Eylem Planı
KOP Bölgesi için yapılan kamu yatırımlarından en az payın turizm sektörünün aldığı
görülmektedir.

4.KOP Bölgesi Turizm Altyapısı

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan KOP Bölgesi, tarih öncesi çağlardan
bu yana önemli bir merkez olmuştur. Bu iller gerek ticaret gerekse uygarlık açısından önemli bir
kavşak noktasında yer almıştır. Bu kadar geniş bir uygarlık yelpazesine sahip iller doğal olarak
eşsiz bir tarihi de beraberinde getirmektedir. Özellikle Çatalhöyük bölgesini içine alan KOP
bölgesi medeniyetler tarihinin başlangıcına da ev sahipliği yapmaktadır.
Aşağıdaki listede özet bir turizm envanteri ele alınarak söz konusu turistik mekânlar
listelenmiştir.
AAksaray
Ala Kilise
Ağaçaltı Kilisesi
Pürenlı Seki Kilisesi
Kilise Camı (Azız Gregorıus Kilisesi)
Güvercınkayası
Paşa Hamamı
Bahattin Samanlığı Kilisesi
Zinciriye Medresesi
Sultanhanı
Direkli Kilise
Bezirhane
Hasan Dağı
Güzelyurt Evleri
Aşıklı Höyük
Karagedik Kilisesi
Eğri Minare (Kızıl Minare)
Narlı Göl
Ziga Kaplıcaları
Ihlara Vadisi
Sümbüllü Kilise
Acemhöyük
Tuz Gölü
Çanlı Kilise
Selime Katedrali
Peribacaları
BKaraman
Aktekke Camii
Çeşmeli Kilise
DeğleÖrenyeri
Gödet Barajı
Gökçe Çamlığı
GökçesekiÖrenyeri
Hatuniye Medresesi
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Hürrem Dayı Evi
İmaret Camii
İncesu Mağarası
Karaman Kalesi
MadenşehirÖrenyeri
Manazan Mağaraları
Tartan Konağı
Taşkale Tahıl Ambarları
Taşkale-Gürlük Mesire Yeri
Yerköprü-Göksu Şelales
Yunus Emre Camii
Zeyve Pazarı
CKonya
Akşehir Batı Cephesi Karargâhı Müzesi
Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji Ve Etnografya Müzesi (Rüştü Bey Konağı)
Alâeddin Camii
Alâeddin Kümbeti
Arkeoloji Müzesi
Atatürk Müzesi
Aziziye Câmii
Beyşehir Atlıkaya Mezar Odası
Beyşehir Eflatunpınarı Hitit Su Anıtı		
Beyşehir Eşrefoğlu Câmii ve Türbesi		
Beyşehir Fasıllar Hitit Anıtı		
Beyşehir Gölü		
Beyşehir Gölü Yamaç Paraşütü
Beyşehir KubadÂbâd Sarayı
Beyşehir Leylekler Vadisi		
Çatalhöyük Neolitik Kenti		
Ereğli Müzesi
Etnoğrafya Müzesi		
İnceminare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi		
İstiklâl Harbi Şehitliği		
Karapınar Meke Krater Gölü		
Karapınar Obrukları
Karapınar Sultan Selim Câmii ve Külliyesi		
Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi		
Kilistra, Lystra		
Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi		
Mevlâna Müzesi		
Sahip Ata Vakıf Müzesi
Selçuklu Köşkü		
Selimiye Câmii (Sultan Selim Câmii)		
Seydişehir Vasada Antik Kenti		
Sırçalı Medrese		
Sille			
Şems-İ Tebrîzî Türbe ve Câmii		
Şerâfeddin Câmii		
Yusuf Ağa Kütüphanesi
DNiğde
Alâeddin Cami
Darü’z-Zikr Mescidi		
Dışarı (Çelebi Hüsamettin) Cami		
Dörtayak Türbesi		
Eskiciler Mescidi		
Gümüşler Manastırı		
Gündoğdu Türbesi		
Hanım Cami		
Hüdavent Hatun Türbesi		
Kıble Mescidi		
Kığılı (Pazar) Cami
Murat Paşa Cami		
Niğde Kalesi		

KOP BÖLGESİ İLLERİ
TURİZM FAALİYETLERİ
VE BÖLGE EKONOMİSİNE
KATKISI
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Niğde Müzesi		
Sarı Saltuk Türbesi		
Sır Ali Cami		
Sırali Türbesi		
Sungurbey Cami		
Şah Mescidi		
Şeref Ali Türbesi
Ulukışla Mehmet Paşa Külliyesi (kulturportali.gov.tr)

5.Literatür

Dinçer (1996), Araştırmanın yapıldığı dönemde Türkiye’deki 76 ilin sosyo-ekonomik
gelişmişlik seviyesini 58 adet değişken kullanarak belirlemiş ve her bir il için sosyo-ekonomik
gelişmişlik endeksi olarak sayısal değerler elde ederek illerin sıralamasını yapmıştır. Türkiye
genelinde dengeli dağılımından söz etmenin mümkün olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Das (1999), Hindistan’da eyaletler arasındaki gelişme farklılıklarını araştırmıştır. Çalışmadan
elde edilen sonuçlara göre, Hindistan eyaletleri arasında geniş eşitsizlikler söz konusudur. Bu
eşitsizliklere neden olan faktörlerin ise eğitim, sağlık vb. temel ihtiyaçların olduğunu tespit
etmiştir.
Cahil ve Sanchez (2001), Latin Amerika ile Amerika Birleşik Devletlerinin gelişme
yapılarının benzer olduğunun tespit edildiği çalışmada 19 Latin Amerika ülkesi ve ABD
eyaletleri için 36 değişkene kullanılarak Latin Amerika’nın 1990 verileri, ABD’nin ise 1960 ve
1990 verileri kullanılmıştır.
Dinçer vd. (2003), Türkiye genelinde 81 ile ve 58 değişken kullanılarak çalışma yapmıştır.
Bu çalışma sonucuna göre, 25 ilin sıralamadaki konumları yükselirken, 13 ilin konumunun
değişmediği ve 38 ilin konumunun gerilediği tespit edilmiştir.
Dinçer ve Özaslan (2004), Bir önceki yıl yapılan il bazlı çalışmayı tamamlamak amacı ile 872
ilçeyi ve 32 değişkeni kapsayan çalışmada ilçeler 6 kademeli gelişmişlik düzeyine ayrılmıştır.
Bu çalışma ile iller arasındaki farklılıkların yanı sıra ilçeler arasındaki sosyo –ekonomik
değişikliklerin izlenmesi mümkün olmuştur.
Wang (2007), Çin Halk Cumhuriyeti üzerine yapılan bu çalışmada 10 temel alanda 70
değişkenin kullanılarak ülke genelindeki illerin gelişmişlik seviyeleri analiz edilmek istenmiştir.
Coğrafi konumların gelişmeye olan etikçilerini ortaya koyduğu çalışmada doğu kıyılarında
bulunan illerin daha yüksek bir gelişmişlik seviyelerinde olduğunu göstermiştir.
Sequeira ve Nunes’un (2008) Büyüme ile turizm arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için
1018 gözleme dayalı olarak yapılan çalışma neticesinde turizm e ait tüm değişkenlerin büyüme
ile arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmış ve bundan hareketle özellikle az
gelişmiş ülkeler için turizm altyapısının önemine vurgu yapılmıştır.
Chen ve Chiou-Wei’nin (2009) Tayvan ve Güney Kore için yapılan bu çalışmada Güney
Kore de turizm ile büyüme arasında nedensellik ilişkisi ortaya çıkarılmış ve Tayvan için ise
büyümenin kaynaklarından bir tanesinin de turizm olduğu desteklenmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan KOP Bölgesi, tarih öncesi çağlardan
bu yana önemli bir merkez olmuştur. Bu iller gerek ticaret gerekse uygarlık açısından önemli bir
kavşak noktasında yer almıştır. Bu kadar geniş bir uygarlık yelpazesine sahip iller doğal olarak
eşsiz bir tarihi de beraberinde getirmektedir. Özellikle Çatalhöyük bölgesini içine alan KOP
bölgesi medeniyetler tarihinin başlangıcına da ev sahipliği yapmaktadır.
Bölge Kültür ve İnanç Turizmi açısından oldukça büyük bir potansiyele sahip olmasına
karşın özellikle yerli turizm açısından tanıtım eksikliği ve altyapı yatırımlarının yetersiz
kalması nedenleri ile bölge için önemli bir gelir kapısından mahrum kalmaktadır. Özellikle yaş
gruplarına göre izlenecek politikalar ile yerli turizm potansiyelinin artırılması mümkündür.
Yabancı turistler açısından isen ziyarete gelinen sadece Konya Mevlana Müzesi olmaktadır.
Oysa inanç turizmi kapsamında bölgede yer alan önemli alanların tanıtımlarının yapılması
ilk olarak ziyarete gelen turistlerin bölge içinde konaklamasını sağlayacak ve uzun vadede
yapılacak altyapı yatırmaları ve tesisler ile bu sayı artacaktır.
Sonuç olarak başta devlet kurumları olmak üzere bölge üzerinde plan ve strateji geliştiren
tüm kurumların özel sektörü de içine alarak 2023 turizm stratejisi planı çerçevesinde hareket
etmesi gerekmektedir. Öncelikle yerli turist sayılarının artırılması hedeflenerek özellikle inanç
ve kültür turizmi kapsamında yabancı turistleri bölgeye çekebilmek amacı ile uluslararası bir
çalışma yürütülmesi gerekmektedir.
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ÖZET

Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında faaliyette bulunan işletmelerin ihtiyaç
duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmeyi amaçlar. Dolayısıyla, temel eğitimden sonra eğitimin
en önemli aşaması olan mesleki eğitim alan öğrencilerin, çalıştığı veya çalışacağı kurumlarda
edindikleri becerileri uygulamaya koyabilmeleri gerekmektedir.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, kamu ve özel sektör işletmelerinde;
yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı veren, büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin
kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden büro asistanları yetiştirmeyi amaçlayan bir
programdır. Bunun yanı sıra iyi insan ilişkileri kurabilen, büro teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanan, yönetsel karar alma ve analiz becerilerine sahip ofis elemanları yetiştirmeyi de hedef
almaktadır.
Araştırmanın amacı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’ndan mezun olacak
olan öğrencilerin, ön lisans eğitimleri sırasında teorik olarak almış oldukları mesleki beceriler
ile staj boyunca kazandıkları mesleki yeterlilik seviyesini tespit etmeye yöneliktir. Öğrencilerin
büro yönetimi, iletişim, bilgisayar, mesleki yazışmalar, dosyalama, yabancı dil ve buna benzer
mesleki derslerin verimliliğini saptamak ve buna bağlı olarak öğrencilerin mesleki beceriler
kazanmasını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Ayrıca öğrencilerin başarısız olmasını
etkileyen faktörler tespit edilerek, çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Büro Yönetimi, Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Başarı ve Yeterlilik,
Mesleki Beceri

1.GİRİŞ

Günümüzde toplumlar; hızla gelişen dünyaya ayak uydurmak, hatta bu gelişmeleri bizzat
gerçekleştirmek için daha bilinçli daha donanımlı olmak zorundadır. Küreselleşme, sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçiş, teknolojik gelişmeler, halkın artan ve çeşitlenen talepleri
gibi faktörler, toplumları sürekli bir değişime zorlamaktadır. Rekabetin alabildiğine kızıştığı
bir dünyada, herkesin rastgele bir iş yaptığı değil gelişmeleri yakından takip eden, her türlü
teknolojiyi kullanabilen, tam donanımlı çalışanlara ve işletmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu ihtiyacın giderilmesi ise iyi yetişmiş, kendini geliştirmiş, değişikliklere kolayca uyum
sağlayabilen, aldığı bilgiyi yorumlayıp gerektiği gibi kullanabilen, çevresi ile iyi iletişim
kurabilen, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi
ile mümkündür. Bunun yolu ise çağdaş ve kaliteli bir Mesleki Eğitim’den geçmektedir.
Yukarıda da değindiğimiz gibi mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında faaliyette
bulunan işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmeyi amaçlar. Dolayısıyla, temel
eğitimden sonra eğitimin en önemli aşaması olan mesleki eğitimi alan program öğrencilerinin;
çalıştığı veya çalışacağı kurumlarda edindikleri becerileri uygulamaya koyabilmeleri
gerekmektedir.
Meslek eğitimi, özellikle iki amaca yöneliktir. Birincisi genç insanlara başarılı bir meslek
yolu hazırlamak, ikincisi ise ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir.
Türkiye’de mesleki eğitim, Mesleki ve Teknik Liseler ’den, Meslek Yüksekokullarından ve
lisans düzeyinde eğitim veren Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları’ndan sağlanmaktadır. Bu
kurumların dışında Eğitim ve Danışmanlık Şirketleri, düzenledikleri kurs ve seminerler vasıtası
ile isteyen kişilere mesleki eğitim ve gelişme fırsatı sağlamaktadır.
Meslek Yüksekokulları, lisans düzeyinde eğitim veren Mesleki ve Teknik Eğitim
kurumları ile ortaöğretim kurumlarının hedef aldığı istihdam sahaları arasında kalan boşluğu
doldurma işlevini yerine getirmektedir (Şahin ve Fındık, 2008; 69-70). Bu alanda eğitim veren
kurumlardan biri de Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı, ön lisans düzeyinde eğitim veren, Meslek
Yüksekokulları bünyesinde bulunan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program(lar)ıdır.
1
2
3
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2.MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ
ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ
2.1. Yönetici Asistanlık Mesleği ile İlgili Genel Bilgiler
Geçmişten günümüze sekreterlik mesleği birçok değişikliklere uğramış ve gelişmiştir.
Buna bağlı olarak da sekreterlik terimini tanımlamak zorlaşmıştır.
Sekreter sözcüğü İngilizce ’de “secret” gizli, sır anlamına; “secreter” ise sır saklayan
kişi anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre ise sekreter; yazman, yazmanlık olarak
adlandırılmaktadır (TDK Sözlüğü, 1998; 1275).
Uluslararası Profesyonel Sekreterler Birliği ise sekreteri şöyle tanımlamaktadır: “Büro
işlerine hâkim, doğrudan denetim olmaksızın sorumluluk alma yeteneğine sahip, teşebbüs ve
karar verme işlerini yapan ve ilgili otoritenin izniyle kararlar alan yetkili yardımcıdır” (Boyd &
Lewis, 1985; 5).
Bu ve benzeri tanımlar ışığında “sekreter; bürolardaki faaliyetlere paralel olarak
sorumluluklarını yerine getiren, kendine güvenen ve gerektiğinde etkili kararlar alabilen,
verimliliği ve etkinliği artırmaya yönelik gerekli teknikleri uygulayabilen ve yöneticinin
görevlerini üstlenebilen yönetici yardımcısıdır” denebilir (Öztoprak, 2006; 15-16).
Sekreterlik kavramı yavaş yavaş terk edilmekte ve “sekreter” yerine “asistan” kavramı tercih
edilir hale gelmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, sekreterlik yerine asistanlık kavramının
kullanılması, bu iki görev ve fonksiyonun aynı anlama geldiğini göstermez. Bir asistanın alacağı
sorumluluk, yönetim kadrosunun en üst düzeyinde, profesyonel bir sorumluluk biçimidir.
Yönetici sekreterlerini istisna tutarsak, sekreterler asistanlara göre profesyonellik özelliği fazla
olmayan ve daha rutin işleri yapmaktadırlar (Tutar vd., 2005; 22).
Günümüzde sekreterlik ve yönetici asistanlığı kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığı
görülmektedir. Her ne kadar bu iki kavram temelde benzerlikler gösterse de yukarıda da
değindiğimiz gibi fonksiyonel açıdan aralarında birtakım farklılıklar mevcuttur.
Yönetici asistanları, sekreterlere göre daha karmaşık örgütsel sorunlarla ilgilenmekte ve
yerine göre, yöneticilerin yetkilerini kullanabilmekte ve onlara danışmanlık yapabilmektedir.
Asistanların yaptığı iş, sekreterlere göre daha fazla bilgi, beceri ve uzmanlık ister. Sekreterin
gördüğü işler genel olarak örgütsel faaliyetlerin etkinlikle sürdürülmesinde ikinci derecede
öneme sahip olan işlerdir (Tutar vd., 2005; 23).
2.2. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Gerek kamu gerekse özel işletmeler, iş alanları ne olursa olsun yönetsel faaliyetlerini bir
büro ortamından gerçekleştirmek zorundadır. Büro hizmetleri, örgütlerin karar ve planlama
organlarıdır. Bu nedenle işletmeler açısından ciddi bir önem arz etmektedir.
Büro hizmetlerinin gerçekleşmesinde ve bilgi yönetiminde, büro personelinin yöneticilere
sağladığı katkılar yadsınmamalıdır. Asistanın yöneticisi için önemini vereceğimiz örnek
çok güzel ifade etmektedir: “Kızım, neredesin sen? Ben nefes alıyorum, sen veriyorsun, sen
veriyorsun, ben alıyorum. Yerinde yoksun, oksijensiz kaldım!” Bunlar, Man Ajans’ın kurucusu,
reklamcıların duayeni Eli Acıman’ın, 21 yıl boyunca sekreterliğini yapan Nil Baransel’i her arayıp
da bulamadığında söylediği sözlerdir. Bunlar belki de iyi bir asistanın, yönetici için ne ifade
ettiğini açıklayan en güzel sözlerdir (www.kigem.com, 2015).
Büroların çalışma ortamı olarak kullanımının 100 yıldan daha eski olduğu bilinmektedir.
Ancak o zamanlarda büro kavramı, “kalem ve mürekkep kullanarak, ciltli büyük defterlere
elle kayıt düşen ve yorucu hesaplar yapılan insanların doldurduğu bir oda” yı ifade etmekteydi
(Hackman, 1988;34). Ancak günümüzde gittikçe kompleks bir yapıya bürünen bürolar, bu
alanda kaydedilen gelişmeler neticesinde “modern büro” şekline dönüşerek kolay, çabuk,
rasyonel ve düzenli çalışmayı sağlayan, bütün gerekli tesisatı ihtiva eden bir çalışma yeri olarak
görülmeye başlanmıştır (Göral, 2009; 8-9).
İşlevsel açıdan bakıldığında büro, bir örgütte veya kurumda bilgi üretimi ve akışını
sağlamaya yönelik işlemler ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan insan-makine
sistemleri olarak tanımlanabilir (Kallaus ve Kelling 1991; 3).
Ne tür örgüt olursa olsun büronun temel fonksiyonu bilgi üretmek ve bu bilgiyi ilgili
kişilerin kullanımına sunmaktır. Bilgi, insanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin üretilmesi
ve taleplerin karşılanmasında önemli bir girdidir (Tutar, 1998; 71).
Bilgi Çağı olarak nitelendirilen yirmi birinci yüzyıl pek çok değişimi de beraberinde
getirmiştir. Günümüzde sadece bilgiyi üreten değil, üretilmiş bilgiye en kısa sürede ulaşabilen
ve en etkili biçimde kullanabilen örgütler bugüne ve geleceğe egemen olurlar. Her başarının
altında bilgi ve onu yerinde kullanabilen kalifiye insan gücü vardır. Kısacası Bilgi Çağı’nda
örgütlerin kilit elemanları “bilgi işçileri” olmuştur.
“Bilgi işçisi” Drucker tarafından işine, el becerileri ve kas gücü yerine eğitimi sırasında
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öğrendiği kavramları, fikirleri, kuramları katan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu ilk
tanımlamadan sonra kavramın pek çok farklı tanımı yapılmıştır. Bunlardan bazıları arasında
ortak noktalar bulunmakla birlikte, yazında henüz tek bir tanım üzerinde görüş birliğine
varılamamıştır. Bazı yazarlar tüm beyaz yakalı çalışanları “bilgi işçileri” olarak sınıflandırırken,
bazıları da doktorlar, avukatlar, mühendisler gibi meslek grupları ile tanımlarını
sınırlandırmışlardır (Hayman & Elliman, 1999; 163). Diğer bazı tanımlarda da bilgi işçilerini diğer
çalışanlardan ayıran temel bazı özellikler üzerinde durulmuştur.
Yapılan tanımların ışığında, bilgi işçileri en genel anlamda şu şekilde tanımlanabilir:
“Uzmanlık alanında üst düzeyde eğitimli; bilişim teknolojilerinden etkin bir biçimde
yararlanabilen; örgüte bilgisi, becerisi ve yaratıcılığı dahilinde katkı sağlayan; bilgi yaratan,
toplayan, şekillendiren, yayan ve kullanan, işinde yüksek düzeyde otonomiye sahip ve örgütten
çok uzmanlık alanına bağlılık duyarak kendisini bu alanda sürekli geliştiren” bir çalışan (Özer
vd., 2004; 262). Bu açıdan bakıldığında, büro personelini de bilgi işçisi olarak tanımlamak, yanlış
olmayacaktır.
a. Yukarıda verdiğimiz bilgiler doğrultusunda bilgi işçisi olarak nitelendirdiğimiz yönetici
asistanın, mesleğinin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilmesi için sahip olması gereken
nitelikleri dört başlık altında toplayabiliriz. Bunlar:
b. Mesleki nitelikler,
c. Davranışsal nitelikler,
d. Dış Görünüşü ile ilgili nitelikler (Fiziksel özellikler)
Diğer niteliklerdir.
Bu noktada özellikle, yönetici asistanın sahip olması gereken mesleki niteliklerin neler
olduğu hususu üzerinde durmakta fayda görülmektedir. Çünkü sekreterlik, günümüzde,
tesadüfen kazanılmış bir meslek olmaktan çıkmış ve eğitim gerektiren önemli bir meslek haline
gelmiştir. Verilen eğitimlerin başlıca amacı da mesleğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmaktır.
Bu nitelikler:
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1. Dilini çok iyi konuşup yazabilmek,
2. Yabancı dil bilmek (en az bir),
3. Mesleki yazışmaları yapabilmek,
4. Büro yönetimi tekniklerini bilmek ve uygulamak,
5. Dosyalama ve arşivleme tekniklerini bilmek ve uygulamak,
6. Büro otomasyon tekniklerini bilmek ve uygulamak,
7. Protokol kurallarını bilmek ve uygulamak,
8. İnsan ilişkileri becerisine sahip olmak,
9. Hızlı not alma becerisine sahip olmak,
10. Büro servis kurallarını bilmek ve uygulamak.
Büro hizmetlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için kalifiye eleman
gereklidir. Kalifiye insan kaynağının yetişmesinde ise büro yönetimi ve sekreterlik öğretimi
veren programların ve eğitim kurumlarının önemi büyüktür. Türkiye’de Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı eğitimi veren yükseköğretim kurumları, birçok üniversitenin bünyesinde
bulunmaktadır. İstihdam imkânının çok olması, bu programlara olan ilgiyi arttırmaktadır.
Bu programların amacı, verimli büro hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için nitelikli eleman
yetiştirmektir. Bu elemanlar, günümüz koşullarına uyum sağlayabilmeli, değişime adapte
olabilmeli, teorik bilgiyi kaliteli bir şekilde uygulamaya geçirebilmeli, performansını üretkenliğe
dönüştürebilmelidir. Bunun için de geleceğin çağdaş sekreterlerini yetiştiren bu programlara,
öğrencileri mesleki anlamda yönlendirmek ve yetiştirmek için büyük görevler düşmektedir
(Yeşil vd., 2014; 413).
Sekreterlik mesleği, bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini, diğer
taraftan da ilgili diğer bilim dallarına ait bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği, aynı
zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir
meslektir. Sekreterliğin, sürekli öğrenmeyi gerektirmesi bakımından, açık uçlu bir meslek olarak
kabul edilmesi gerekmektedir. Sekreterlik mesleğine açık uçlu iş niteliği kazandıran faktör, bilgi
ve iletişim teknolojisindeki sürekli gelişmelerdir.
Gün geçtikçe önemi artmakta olan sekreterlik mesleği; davranış bilimleri, yönetim
bilimleri, arşiv bilimleri, dil bilimleri, teknik bilimler ve matematik bilimlerini içerisine alan bir
bütündür; çünkü sekreter özellikle doğrudan insanlarla ilişkide olduğu için davranış bilimlerini
bilmeli, insanları anlayabilmelidir. Bir sekreter, insanların fiziksel, zihinsel, ruhsal durumlarına
göre onları anlama konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bilgi işleme ve iletme amaçlarına
ulaşmasını sağlayan, belgelerin sistemli bir şekilde yazılması, gönderilmesi, saklanması
ve gelen belgelerin değerlendirilmesi sürecini sağlayan dosyalama ve arşivleme bilgisidir.
Büro işlemlerinde parasal konular ve muhasebe işlemleri oldukça fazladır. Bir sekreterin,
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yeterli düzeyde ekonomi ve işletme bilgisine sahip olması, ticari belgeleri tanıması, gerekli
matematiksel işlemleri yapması ve bazı muhasebe işlemlerini yerine getirmesi için bu konuda
da eğitim alması gerekmektedir (Altınöz vd., 2012; 11).

3. YÖNTEM

Yönetici Asistanlığı mesleği, tesadüfen kazanılmış bir meslek değildir. Bu mesleği yapacak
olan kişilerde, önemli bazı mesleki beceriler aranmaktadır. Unutulmamalıdır ki yönetici asistanı,
yöneticiler ile çalışan grupların arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan, gerektiğinde sözlü
gerektiğinde yazılı olarak çevresine bilgi aktaran kişidir. Bu nedenledir ki, işletme içerisinde
birçok beceriye sahip olması gerekmektedir.
Bu araştırmanın amacı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’ndan mezun olacak
olan öğrencilerin, ön lisans eğitimleri sırasında teorik olarak almış oldukları mesleki beceriler
ile staj boyunca kazandıkları mesleki yeterlilik seviyesini tespit etmeye yöneliktir. Öğrencilerin
büro yönetimi, iletişim, bilgisayar, mesleki yazışmalar, dosyalama, yabancı dil ve buna
benzer mesleki derslerinin verimliliğini saptamak ve buna bağlı olarak öğrencilerin mesleki
beceriler kazanmasını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Ayrıca, öğrencilerin başarısız
olmasını etkileyen faktörler tespit edilerek, çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır.
Bu araştırma ile, ankete katılan öğrencilerin dört dönem boyunca aldıkları teorik ve
pratik eğitim ile birlikte, yaptıkları “staj” sonucunda edindikleri mesleki bilgi ve becerilerini
değerlendirmeleri istenmiştir. Günümüzde, istendik düzeyde mesleki ve kültürel yeterlilik
olmaksızın bir mesleği tam olarak yürütmek olanaksızdır. Dolayısıyla bu araştırma ile, meslek
yüksekokullarında verilen mesleki eğitimin kalitesi ve yeterliliği ile uygulamalı eğitimin
yapıldığı staj döneminin faydaları ve eksik yönleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın evrenini, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ASÜ
SBMYO) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında 2014-2015 eğitim öğretim yılında
öğrenim gören 2.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ASÜ SBMYO Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı Programı’nda kayıtlı 84 öğrenci (birinci ve ikinci öğretim) bulunmaktadır. Bu
öğrencilerden toplam 81 öğrenciye ulaşılabilmiş ve anket, bu gruba uygulanmıştır.
ASÜ SBMYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’ndaki ikinci sınıf ikinci
yarıyılındaki 81 öğrenciye “mesleki becerilerini” değerlendirmesini sorgulayan anket
uygulanmıştır.
Çalışmada, önce büro yönetimi eğitimi konusunda literatür taraması yapılmıştır.
Tarama sonucunda yapılan çalışmalara ulaşılmış, konu ile ilgili anket formları incelenmiş
ve Duman ve arkadaşlarının 2011 yılında yapmış oldukları “Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Mesleki Becerilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma:
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Örneği”(Duman vd., 2011) adlı çalışmadaki ölçek temel
alınmıştır. Bundaki amaç, anket verilerinin karşılaştırılarak, öğrencilerin almış oldukları
mesleki eğitimi kullanma becerilerini ortaya koymaktır. Şüphesiz her öğrencinin verileni alma
ve uygulama becerisi farklıdır. Aynı zamanda eğitim veren kişiler, eğitimin verildiği ortam,
eğitimde kullanılan araç-gereçler ve kullanılan teknoloji, eğitimin kalitesini etkileyecektir.
Anketten elde edilen veriler, SPSS paket programında analiz edilmiştir. Burada 5’li likert
ölçeği (tamamen katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, tamamen katılıyorum)
uygulanmıştır. Bulguların değerlendirilmesinde frekans dağılımı uygulanmış ve anketin
güvenilirliliği açısından iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.
Araştırmada sosyal bilimlerde kullanılan güvenilirlik analizlerinden birisi olan Croncbach
Alpha yöntemi kullanılmıştır. Test yönteminde kullanılan ölçeğin güvenilirliğinin ölçülebilmesi
için “İçsel Tutarlılık Yöntemi” (ölçme aracının ölçtüğünü varsaydığımız nitelikleri ölçen
sorularının, kendi içlerinde ne kadar birbirleriyle ilişkili olduklarını, ne kadar homojen bir
soru grubu oluşturup oluşturmadıklarının tespiti) kapsamında “Cronbach Alpha Katsayısı”
hesaplanmıştır. Alfa katsayısının değerlendirilmesinde uyulan ölçütüne göre :
0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değil,
0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçek düşük güvenilir,
0.60 ≤ α < 0.80 ise oldukça güvenilir,
0.80 ≤ α < 1.00 ise yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Akgül & Çevik, 2003; 435–
436).
Uygulamada kullanılan ölçeğin (anketin) hesaplanan iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha
değerleri) ise şöyledir: Cronbach Alpha =0,949 (0,95). Yukarıdaki bilgilere göre 0.80 ≤ 0.95< 1.00
olduğundan ölçeğimiz yüksek derecede güvenilirdir.
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Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items

,949
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4.VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR

Anket sonuçları, iki grup olarak değerlendirilmiştir. Birincisi demografik özellikler olup, yaş
ve cinsiyettir. Diğeri ise öğrencilerin mesleki becerilerini gösteren verilerdir.
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4.1. Demografik Özellikler
Bu bölümde ankete katılan öğrencilerin yaş ve cinsiyetine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Tablo 1 incelendiğinde; anketi cevaplandıran 81 öğrencinin büyük bir çoğunluğunun,
20-24 yaş grubu arasında olduğu anlaşılmaktadır. Cevaplayıcıların % 44,4’ ü erkek, % 55,6’sı
kızlardan oluşmaktadır. Kız ve erkek öğrenci sayıları birbirine yakındır. Bu durum bize, toplumda
yaygın olan ve Versan’ın da değindiği gibi (Versan, 1990; 6-7), bu mesleğin erkeklere yönelik
bir meslek olmadığı yolundaki kanaatin de değiştiğini göstermektedir. Son yıllarda gerek özel
sektörde gerekse kamu sektöründe artan büro personeli ihtiyacı, erkek öğrencilerin mesleğe
bakış açılarını değiştirmiş ve bu mesleğe olan taleplerini arttırmıştır. Ayrıca mezun olduktan
sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı ile atama imkânlarının olması da bu mesleğin cazibesini
arttırdığını düşündürmektedir.
Tablo 1. Ankete Katılan Öğrencilerin Yaş ve Cinsiyet Bilgisi

Yaş

Cinsiyet

Frekans

Yüzde

20’den az

2

2,5

Kümülatif Toplam
2,5

20-24

76

93,8

96,3

25-29

2

2,5

98,8

30 ve üstü

1

1,2

100,0

Toplam

81

100,0

Kız

45

55,6

55,6

Erkek

36

44,4

100,0

Toplam

81

100,0

4.2. Mesleki Beceriler
Çalışmanın bu bölümünde, ankete katılan öğrencilerin mesleki becerileri; bilgisayar,
yazışma ve dosyalama, yabancı dil bilgisi, iletişim, muhasebe ve finansman ve diğer beceriler
olmak üzere sınıflandırılmıştır.
Tablo 2. Ankete Katılan Öğrencilerin Bilgisayar Bilgisi ve Becerisi
A. BİLGİSAYAR

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

1.

Ofis programlarını yeterli düzeyde kullanabilmekteyim.

2,5

8,6

22,2

43,2

23,5

2.

Bilgisayarın kelime işlem programında (Word) her türlü yazıyı kolaylıkla
yazabilmekteyim.

6,2

4,9

13,6

29,6

45,7

3.

İnternetten aradığım bilgiyi bulabilmekteyim.

4,9

2,5

6,2

14,8

71,3

4.

Excel paket programında rahatlıkla hesaplama ve tablo işlemleri yapabilmekteyim.

6,2

11,1

28,4

28,4

25,9

5.

Herhangi bir konu hakkında bilgisayar ortamında (power- point paket
programında) sunum hazırlayabilmekteyim.

3,7

4,9

8,6

22,2

60,5

6.

Klavyeye bakmadan hızlı (on parmak) yazabilmekteyim.

12,3

16,0

32,1

19,8

19,8

7.

Bürodaki diğer makineleri (faks, fotokopi gibi) rahatlıkla kullanabilmekteyim.

6,2

12,3

9,9

27,2

44,4

8.

Bilgisayarda internet sitesi yapabilme bilgi ve becerisine sahibim.

17,3

12,3

27,2

19,8

23,5

9.

Bilgisayarda grafik tasarım paket programları bilgi ve becerisine sahibim.

14,8

17,3

25,9

24,7

17,3

A.

1.Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Karasızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum
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Tablo 2 incelendiğinde; öğrencilerin % 43,2’sinin ofis programlarını kullanma konusunda
kendilerini “yeterli” buldukları, %45,7’sinin kelime işlem programlarında kendilerini “oldukça
yeterli” buldukları görülmektedir. “Excel paket programını rahatlıkla kullanabiliyorum.”
ifadesine ”katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” diyen öğrencilerin oranı sadece %17,3’tür.
Bu durum bize, Duman ve arkadaşlarının çalışmasında elde ettikleri verilerin aksine, ASÜ
SBMYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencilerinin hesaplama ve tablo oluşturma
konusunda da kendilerini “yeterli” gördükleri sonucunu vermektedir. Öğrencilerin yarısından
fazlasının internette araştırma yapma (%71,3), sunu hazırlama (%60,5) ve büro makinelerini
etkili kullanma (%44,4 + %27,2 = %71,6) konularında kendilerini “oldukça becerikli” gördükleri
(ki bu sonuçlar, Duman ve arkadaşlarının çalışması ile doğru orantılıdır.); bakmadan klavyede
on parmak yazı yazabilme, web sitesi hazırlama ve grafik tasarım paket programlarını kullanma
konularında kendilerine pek fazla güven duymadıkları anlaşılmaktadır. Çünkü söz konusu
becerilere ilişkin olarak “kararsızım” cevabını veren öğrencilerin oranı sırasıyla % 32,1, %27,2
ve %25,9’dur. “Katılıyorum” veya “kesinlikle katılıyorum” cevabını veren öğrencilerin oranı
da %25’lerin altında gerçekleşmiştir. Bu durum, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını ortaya
koymalarını gerektiren konularda kendilerine pek güvenmediklerini düşündürmektedir.
Burada önemli bir nokta, öğrencilerin % 32,1’inin bakmadan hızlı (on parmak) yazabilme
becerisine sahip olma konusundaki kararsızlıklarıdır. Bu durum Duman ve arkadaşlarının elde
ettikleri sonucun tam tersidir. Ön Lisans öğrenimi sırasında aldıkları klavye dersleri (Klavye I,
Klavye II) dikkate alındığında, bu oranın daha yüksek olması beklenmektedir.
Bir başka önemli nokta da, öğrencilerin bilgi ve beceri açısından kendilerini yeterli bulma
oranlarının, internet sitesi yapabilme ve bilgisayar ortamında grafik tasarım yapabilme
becerisi söz konusu olduğunda, düşmesidir. Ön Lisans öğrenimi sırasında aldıkları bilgisayar
derslerinin sayısı düşünüldüğünde (Temel Bilgisayar, Bilgisayar, Bilgisayarlı Büro Programları,
Web Tasarım, Bürolarda Teknoloji Kullanımı), bu oranın da daha yüksek olması beklenmektedir.
Tablo 3. Ankete Katılan Öğrencilerin Yazışma ve Dosyalama Bilgisi ve Becerisi

B.

B. YAZIŞMA ve DOSYALAMA

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

10.

Yazışmaları tek başıma ve rahatlıkla yapabilmekteyim.

1,2

9,9

13,6

37,0

38,3

11.

Resmi yazı, mektup, rapor gibi yazıları kolayca
kavrayabilmekteyim.

3,7

2,5

13,6

38,3

42,0

12.

İş yazılarını hatasız ve kolayca yazabilmekteyim.

2,5

8,6

27,2

35,8

25,9

13.

Evrak, kayıt vb. işlemleri yapabilmekteyim.

3,7

6,2

12,3

34,6

43,2

14.

Sözleri yazıya dökebilme yeteneğine sahibim.

3,7

2,5

14,8

33,3

45,7

15.

Yazışmalarda imlâ kurallarına dikkat etmekteyim.

6,2

3,7

18,5

29,6

42,0

16.

Dosyalama tekniklerini rahatlıkla işyerinde
uygulayabilmekteyim.

7,4

2,5

21,0

24,7

44,4

17.

İşyerinde evrak takibini yapabilmekteyim.

6,2

4,9

18,5

29,6

40,7

18.

Bilgisayar ortamında dosyalama işlemlerini
yapabilmekteyim.

3,7

6,2

13,6

35,8

40,7

1.Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Karasızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum
Tablo 3 incelendiğinde; araştırmaya katılan öğrencilerin (%38,3 + %37,0=)% 75,3’
ü yazışmaları tek başına rahatlıkla yapabilme, (%42,0 + %38,3=)% 80,3’ünün ise resmi
yazı, mektup, rapor gibi yazıları kolayca kavrayabilme konularında kendilerine yeterince
güvendikleri görülmektedir.
“Dosyalama tekniklerini rahatlıkla uygulayabilirim.” diyenlerin oranı ise (%44,4 +
%24,7=)% 79,1 olup, belgelerin sınıflandırılması ve düzenli bir şeklide saklanması ile ilgili
gerekli mesleki yeterliliğe sahip olduklarını düşündükleri anlaşılmaktadır. Yine öğrencilerin
bilgisayar ortamındaki dosyalama işlemlerini yapabilme konusunda kendilerini yeterli bulma
oranının (%40,7 + %35,8=)% 76,5 olduğu görülmektedir. Bu durum Duman ve arkadaşlarının
çalışmasının tam tersidir. Bu verilere dayanarak, ASÜ SBMYO Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı öğrencilerinin, yazışma ve dosyalama becerilerine yönelik almış oldukları
bilgilerinin yeterli olduğu söylenebilir.
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Tablo 4. Ankete Katılan Öğrencilerin Yabancı Dil Bilgisi ve Becerisi
C.

C.YABANCI DİL BİLGİSİ

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

19.

Herhangi bir yabancı dilde konuşabilmekteyim.

28,4

18,5

28,4

8,6

16,0

20.

Herhangi bir yabancı dilde yazışma yapabilmekteyim.

37,0

25,9

16,0

8,6

12,3

21.

Herhangi bir yabancı dildeki yazıyı okuyabilmekteyim.

33,3

17,3

19,8

11,1

18,5

22.

Herhangi bir yabancı dildeki konuşmayı dinleyip
anlayabilirim.

32,1

23,5

25,9

11,1

7,4

1.Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Karasızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum
Tablo 4 incelendiğinde; araştırmaya katılan öğrencilerin (%28,4 + %18,5=)% 46,9’unun
herhangi bir yabancı dilde konuşamadıklarını, % 28,4’ünün ise yabancı dilde konuşma
yapabilme konusunda kararsız olduklarını düşündükleri; (%37,0 + %25,9=)% 62,9’unun
herhangi bir yabancı dilde yazışma yapamadığını, (%33,3 + %17,3=)% 50,6’sının herhangi
bir yabancı dildeki yazıyı okuyamadığını ve (%32,1 + %23,5=)% 55,6’sının ise yabancı dildeki
bir konuşmayı anlayamadığını düşündüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla ASÜ SBMYO Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nda verilen yabancı dil (İngilizce) eğitiminin
hedefine ulaşmadığı ve öğrencilerin mesleki yabancı dil becerisini kazanmalarına katkıda
bulunmadığı söylenebilir.
Tablo 4’ün verilerinden elde edilen sonuç, Duman ve arkadaşlarının çalışmaları ile doğru
orantılıdır. ASÜ SBMYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’ndaki yabancı dil
eğitiminde başarının ve kalitenin artması için yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır.
Tablo 5. Ankete Katılan Öğrencilerin İletişim Bilgisi ve Becerisi

D.

D.İLETİŞİM

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

23.

Türkçe’ yi kusursuz konuşabilmekteyim.

4,9

4,9

19,8

40,7

29,6

24.

Kendini ifade edebilme yeteneğine sahibim.

2,5

6,2

9,9

35,8

45,7

25.

İşyerinde ast üst ilişkisine dikkat etmekteyim.

4,9

1,2

3,7

28,4

61,7

26.

Kurumdaki personel ve müşteriler ile iletişimi kolayca
kurabilmekteyim.

3,7

3,7

4,9

28,4

59,3

27.

İkna yeteneğine sahibim.

2,5

3,7

9,9

35,8

48,1

28.

Güler yüzlü ve sempatik birisiyim.

4,9

3,7

4,9

27,2

59,3

29.

Telefonda konuşma kurallarını rahatlıkla uygulayabilmekteyim.

2,5

4,9

14,8

30,9

46,9

30.

Yöneticilerin iş randevularını ve iş seyahatlerini
düzenleyebilmekteyim.

2,5

6,2

30,9

28,4

32,1

1.Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Karasızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum
Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin; yöneticilerin iş akışlarını düzenleme (%32,1 +
%28,4 = %60,5), Türkçe’yi kusursuz konuşabilme (%29,6 + %40,7 = %70,3), kendilerini ifade
etme (%45,7 + %35,8 = %81,5), ikna edebilme (%48,1 + %35,8 = %83,9), çalışanlarla ve
müşterilerle kolayca iletişim kurabilme (%59,3 + %28,4 = %87,7) ve yönetsel hiyerarşiye
dikkat ve uyum (%61,7 + %28,4 = %90,1) konularında gereken beceriye sahip olduklarını
düşündükleri görülmektedir.
Bu verilere dayanarak, öğrencilerin ön lisans eğitiminin dört dönemi boyunca iletişime
yönelik aldıkları derslerin (Genel İletişim, Etkili ve Güzel Konuşma, Büro Yönetimi, Protokol
ve Sosyal Davranış Kuralları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mesleki Yazışmalar vb.) ve öğretim
elemanlarının öğrencilerin mesleki iletişimi başarı ile yapmalarını sağlama çalışmalarının
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amacına yeterince ulaştığı söylenebilir. Her şeye rağmen, öğrencilerin Türkçe’yi kusursuz
konuşabilme becerisine sahip olma yönündeki düşüncelerini belirttikleri soruya verdikleri
cevabın yeterince tatminkar olmadığını söylemek de yerinde olacaktır. Bu nedenle,
müfredattaki Türk Dili derslerinin yeterliliği konusu da düşündürücüdür.
Bu duruma rağmen, öğrencilerin, yöneticilerin iş randevularını ve iş seyahatlerini
düzenleme becerisi konusunda % 30,9 oranında kararsız ve (%2,5 + %6,2 =)% 8,7 oranında
beceri sahibi olmadıkları şeklindeki cevapları da oldukça dikkat çekicidir. Bu veri, bu
görevleri yapma konusunda, eğitim hayatları boyunca öğrencilere görev verilmediği
şeklinde yorumlanabileceği gibi özellikle iş seyahatleri ve toplantılar konusunda başarı için
deneyimin önemli olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Öğrenciler, Staj Değerlendirme ve
Sektör Uygulamaları derslerinin gereği olarak staj yapacakları zaman, daha büyük işletmelere
yönlendirilirlerse, bu sorunun da giderilebileceği olasıdır.
Tablo 6 incelendiğinde; muhasebe ve finansmana yönelik ifadelerin yer aldığı bölüme,
ankete katılan öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde, ön muhasebe işlemleri
yapabilme (%17,3 + %28,4 = %45,7), resmi işlemlerin takibi (%13,6 + %34,6 = %48,2) ve
bankacılık işlemlerinde (%22,2 + % 29,6 = %51,8) kendilerini başarılı buldukları görülmektedir.
Buna rağmen, anketi cevaplandıran öğrencilerden, söz konusu ifadelere “kararsızım” cevabını
veren öğrencilerin oranlarının azımsanmayacak miktarda olduğu da dikkat çekicidir.
ASÜ SBMYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencilerinin, eğitimleri
süresince, sadece III. yarıyılda Genel Muhasebe (3 saat teorik-zorunlu) ve IV. Yarıyılda
Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları dersi (2 saat seçmeli-uygulamalı) aldıkları ve müfredat
derslerinin, muhasebe ve finansman derslerinin aksine, sözel ağırlıklı olduğu göz önünde
tutulduğunda, yine de verilerin tatminkâr olduğu söylenebilir. Duman ve arkadaşlarının elde
ettikleri sonuçlar da bu sonuçlara paralellik göstermektedir.
Tablo 6. Ankete Katılan Öğrencilerin Muhasebe ve Finansman Bilgisi ve Becerisi

E. MUHASEBE VE FİNANSMAN

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

31.

Finansal tabloları rahatlıkla okuyabilmekte ve analiz yapabilmekteyim.

9,9

16,0

39,5

25,9

8,6

32.

Vergi, sosyal güvenlik kurumları vb. resmi kuruluşlara ilişkin resmi işlemlerin
takibini yapabilmekteyim

7,4

16,0

28,4

34,6

13,6

33.

Bankacılık işlemlerine ilişkin hesapların kontrolü, EFT, havale, çek ve senetlerin
takip ve tahsilini vb. bankacılık hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde
yapabilmekteyim

12,3

9,9

25,9

29,6

22,2

Ön muhasebe işlemlerini yapabilmekteyim.

12,3

19,8

22,2

28,4

17,3

E.

34.

1.Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Karasızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum
Tablo 7. Ankete Katılan Öğrencilere Ait Diğer Mesleki Bilgiler ve Beceriler
F.

F. DİĞER ÖZELLİKLER

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

35.

Büroda çalışma masasını ve büroyu dikkatli kullanmaktayım.

4,9

1,2

4,9

34,6

54,3

36.

İşyerinde zamanı verimli kullanabilme yeteneğine sahibim.

2,5

3,7

7,4

35,8

50,6

37.

Bürodaki işler ile ilgili yeni fikirler ortaya koyabilmekte ve
yeniliklere açık olabilmekteyim.

3,7

1,2

12,3

39,5

43,2

38.

Bürodaki işleri yaparken kendime güvenim yeteri derecede
bulunmaktadır.

1,2

-

13,6

39,5

45,7

39.

Geleceğe ilişkin kariyerimi geliştirmek için gerekli mesleki ve
kişisel özellikleri artırıcı çalışmalar yapabilmekteyim.

3,7

1,2

12,3

38,3

44,4

1.Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Karasızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum
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Tablo 7 incelendiğinde, anketi cevaplandıran öğrencilerin; yeniliklere açık olma (%43,2),
kendine güven (%45,7), zaman yönetimi (%50,6) ve bürodaki ekipmanı ve büroyu dikkatli
kullanma (%54,3) konularında, kendilerini %40’ın üzerindeki oranlarla başarılı buldukları
görülmektedir. Bu durum, özgüveni yüksek, zaman yönetimini farkında olan ve yenilikçi çağdaş
elemanların iş hayatına kazandırıldığı fikrine kapılmaya sebep olabilmektedir ki bu da oldukça
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memnuniyet verici bir sonuçtur.
Öğrencilerin (%44,4 + %38,3 =)% 82,7’sinin de eğitim aldığı programa ilişkin mesleki
kariyer yapmayı düşündüğü anlaşılmaktadır. Bu sonuç da bizim açımızdan, memnunluk
vericidir. Çünkü öğrencilerimize vermeye çalıştığımız anlayış, “eğitimin sürekli olduğu ve okul
bitince sona ermeyeceği” anlayışıdır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 55,6’sı bayan, % 44,4’ü ise erkektir. Anket 81 öğrenciye
uygulanmıştır. 2014-2015 dönemin ikinci sınıfta okuyan kayıtlı öğrenci sayısı ise 84’ttür. Bu
durum bize Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında okuyan öğrenci profilinin
erkek ve bayan profilinin neredeyse yarı yarıya olduğunu göstermektedir. Versan ve Duman’ın
çalışmalarında bu oran düşükken bizim çalışmamızda erkek ve kız öğrencilerin sayısı birbirine
yakındır. Bu durum zaman içerisinde büro yönetimi eğitimini tercih eden erkek öğrencilerin
sayısında artış olduğunu göstermektedir.
Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler; bilgisayar, büro makineleri kullanımı, yazışmalar,
iletişim, dosyalama ve arşivleme teknikleri, zaman yönetimi ve buna benzer büro faaliyetlerinde
kendilerini yeterli bulurken; muhasebe-finansman, yabancı dil ve web tasarım konusunda
sahip oldukları becerileri yeterli bulmamaktadır.
Büro personeli sadece örgütün içerisindeki rutin yazışma ve haberleşme hizmetlerini
yerine getiren kişiler değildir. Bunun yanı sıra aldığı mesleki eğitimin desteğinde kendine yeten,
insiyatif kullanabilen, sorun çözebilen, planlar yapan, bilgi üreten ve elde ettiği bilgileri analiz
edebilen, örgütün çıkarlarını koruyabilen, iletişim sağlayan ve örgütün varlıklarını koruyabilen
kişiler olmalıdır.
Bu durumda büro yönetimi ve yönetici asistanlığı eğitiminin amacı; nitelikli, vasıflı
elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere iyi bir eğitimin verilmesi büyük
önem arz etmektedir. Öğrencilerin yetiştirilmesinde takip edilen müfredatın kamu ve özel
sektör rekabet şartlarına uygun olması gerekmektedir. Asistanlarda aranan mesleki beceriler
kendiliğinden var olan ve doğuştan gelen bir yetenek değildir. Özellikle öğrenilebilir ve
geliştirilebilir niteliklerdir. O halde yapılan işin öneminin farkında olmak ve yönetici asistanlığın
bilimselliğine inanmak gerekir.

BÜRO YÖNETİMİ VE
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
MESLEKİ BECERİLERİNİN
İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA: AKSARAY
SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
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TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞININ STRES KAYNAKLARI VE YÖNETİLMESİ
Yasemin Kılınç Güven1

ÖZET

Modern yönetim kuramları, günümüzde çalışanların iş yapış biçimleri ile ilgilenirken
onların insani yönlerini daha fazla dikkate almaktadır. Yaşadıkları dönemin koşullarından
etkilenen çalışanların ait oldukları kuşakların tipik özelliklerinin iyi anlaşılması gerekmektedir.
İş hayatında son yıllar itibariyle önemli bir yer edinen Y kuşağının özellikleri, anlaşılması ve
yönetilmesi konularında insan kaynakları yönetimi politika ve stratejilerinde alan yazında
pek çok teori ve kuramdan söz edilmektedir. Y kuşağının işletmelere kazandırdığı veya
kazandırmayı vaat eden kişisel potansiyeli bakımından ele alındığında bu kuşağın işletmelere
kazandırabileceği rekabet üstünlüğü açıktır.
Bu çalışmada Y kuşağının karakteristik özellikleri, iş yapış biçimleri ve onlar için strese
neden olgular ve bu çerçevede Y kuşağının en üstün performansı sergileyecek şekilde
yönetilmesi konuları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Y Kuşağı, Motivasyon, Yönetim, Türkiye

1.Y KUŞAĞI

Genel kabule göre, 1980 ile 2001 yılları arasında doğanlar Y Kuşağı adı ile anılmakta
olup Milenyum Kuşağı, Gelecek Kuşak, Dijital Kuşak, Eko Patlaması ve Bir Sonrakiler gibi farklı
isimlerle de adlandırılmaktadırlar. Bu kuşağın dikkat çeken önemi özelliği özgürlüklerine
düşkün olmaları ve teknolojiye tutku ile bağlı olmalarıdır. Tanımlama da öne çıkan belirgin
özellikler narsist kişilik özellikleri, aşırı derecede bencil ve müteşebbis ya da aşırı özgüvenli
deyimleri ile açıklanabilmektedir (AdıgüzeL, 2014).
Teknoloji ile olan yakın ilişkilerini beceri ve yaratıcılık bağlamında uyumlaştırırlar.
Teknoloji görevlerini yerine getirmekte ve sonuçlar elde etmekte araç olarak kullanırlar.
Uzun süreli ilişkiler kurarak aceleci girişimlerde bulunmayı tercih ederler. Bir işte çalışırken
zorlanmaktan pek hoşlanmazlar; eğlenmeyi ve yüksek standartlar elde etmek için kazanmayı
severler. Otoriteyle genellikle sorunlar yaşarlar, özgürlük ve esneklik yaşam biçimi hayata dair
felsefeleridir. Kolay mutlu olmadıkları gibi tatminsizdirler ve beklentileri sürekli ve oldukça
fazladır. Y kuşağı, sabır, birikim, anlayış, razı olma, eksikleri ile kabullenme gibi davranışlara
çok uzaktırlar. Bunun nedeni hakkında birçok teori ortaya konulmuştur. Ancak genel olarak
ele alındığında ebeveynleri tarafından aşırı korumacılık ve her zaman bol imkânlar ile
büyütülmeleridir (Mengi,2009).
Gelişen teknolojiye bağlı olarak ve sosyal medyanın etkisiyle büyüyen ilk kuşaktır. Y
kuşağının büyük bir kısmı, 4-5 yaşından itibaren bilgisayarla tanışmıştır. Y kuşağı, sosyal
hayatında içine giren sanal medya ve internet ile çevrelerindeki insanlara, bilgiye, eğlenceye
ve istediği hemen tüm bilgilere anlık olarak erişebilmektedir. İlgi odağında olmalarının
yanında hedef ve beklentilerini üst seviyelerde kuşak üyeleri amaçlarını da açık ve net olarak
tanımlamaktadırlar. Diğer kuşaklara göre en yaşlı ebeveynlere sahip olan bu bireyler çekirdek
aile içerisinde yetişmişlerdir. Dörtte birinin ebeveynleri en az üniversite eğitimi almışken,
üçte biri boşanmış anne ve babaya sahiptir. Entegrasyon yeteneklerine sahiptirler ve farklı
alanlarda ya da eş anlı olarak bir den çok işe yoğunlaşabilmektedirler. Fakat yaptıkları işlerden
çabuk sıkılmaları sık rastlanan bir durumdur. Kuşağı üyeleri üst düzeyde analizler yapabilme ve
hızlı düşünme kabiliyetine sahiptirler ve bu şekilde amaçları doğrultusunda sonuçlar ortaya
koyabilmektedirler. Diğer yandan ekip çalışmalarında öne çıkan davranışlar gösterirler ve hayat
standartları yüksektir (Keleş,2011).
Bu kuşakta yer alan kişiler akıllı, özgürlüklerine düşkün, teknoloji tutkunu ve teknoloji
kullanımını iyi bilen bir kuşak olarak tanımlanmaktadırlar. Zamanlarının büyük bir kısmını sosyal
medya ve iletişim araçları ile etkileşim halinde geçiren Y kuşağı için hayatın tadını çıkarmak çok
önemli olmaktadır. Türkiye’de özgürlüğüne düşkün, kolay adapte olabilen, çabuk vazgeçen, iyi
eğitimli, otoriteye meydan okuyan, teknoloji hayranı olan gençlerden oluşan bu nesil; sahip
oldukları imkânlar sayesinde küreselleşmenin etkilerinin en iyi şekilde hissedildiği, ekonomi
ve kültürlerarası etkileşimin arttığı bir dönemde yaşamaktadır. Türkiye’de yaşayan yaklaşık 76
milyon kişinin yüzde 35’i Y kuşağı üyesidir. Ülkemizde, Avrupa’nın pek çok ülkesindeki toplam
nüfustan daha fazla sayıda Y Kuşağı üyesi yaşamaktadır (Adıgüzel,2014).
1.1. Y Kuşağının Özellikleri
Kuşağı tanımlayan “Y Kuşağı” ifadesi ilk kez 1993 yılı Ağustosunda adölesan ya da ergen
olarak tanımlanan gençleri kendilerinden önceki kuşaktan ayırmak için ortaya konulmuş
ve İngilizce’de “kim” anlamına gelen WHY sözcüğünün Y harfinden esinlenilmiştir. Bunun
602

1

Öğrt. Grv., Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat M.Y.O.

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

nedeni sorgulayıcı, özgüvenli, özgürlükçü, bencil ve çeşitlilik içeren bir kuşak olmasıdır
(Yüksekbilgili,2013). Son yıllarda yapılan pek çok araştırmanın sonuçlarına göre Y Kuşağı’nın,
sosyal ve iş yaşamında bir dönüşüm ivmesi olduğu ifade edilmektedir. Bu kuşağın üyelerinin,
özgüvenlerinin yüksek oluşu onlara her şeyi elde edebilecekleri inancını vermekte ve
kendilerinin değişim ve dönüşümün mimarı olarak görmelerine neden olmaktadır
(Akdemir,2013;Güleç vd.,2006).
Y kuşağındaki fertler çalıştıkları işletmelerde açıklık ve şeffaflık prensiplerine önem verirler,
katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışını tercih ederler. Ekip çalışmasına uyum sağlarlar
ve yetki-sorumluluk bağlamında sınırlarının zorlanmasını beklemektedirler. Bu kuşak dar
kalıpları olan sıkı çalışma ortamlarını tercih etmezler, esnek çalışma ortamlarında bir projeden
diğerine, bir pozisyondan bir başkasına geçmekten memnuniyet duyarlar. Etkileme-etkilenme,
çift taraflı iletişim ve yönetimde fikir sahibi olmayı tercih etmektedirler (Erben,2014). Bu
kuşağın çalışanları risk almayı severler, kendilerini zorlasa da ancak onlar için önemli gördükleri
görevleri iş güvenliğinden daha önemli bulurlar ve daha aktif ve hareketli bir kariyer ve
yüksek oranda esneklik ararlar. Y kuşağı özgürlük duyguları yüksek olmasına karşın, kıdemli ve
tecrübeli üstlerince sevk ve idare edilmeyi severler. Fakat onlar kendi kuşaklarından üstleri ve
yöneticileri tarafından sevk ve idare edilmeye direnç gösterirler ve yönetiminde en zor olan Y
kuşağıdır (Fındık,2013).
Toplum hayatının tabiatında olan sosyal farklılıklar kuşakların yer değiştirmesine
dayanmaktadır. Davranış biçimlerindeki farklar ve değer algıları yeni kuşağın eskisi ile kuşaksal
yer değişimleri yaşanmaktadır. Bunun sonucunda ise sosyal hayata ve topluma yön veren
dönüşümler oluşmaktadır. (Deneçli ve Deneçli, 2014)
Bir kuşak tarafından oluşturulan sosyal etkinin boyutu, bu kuşak kaynaklı tutum ve
değerleri garanti altına almaktadır ve ardından gelen nesillere de etki etmeye devam
etmektedir. Dolayısı ile her kuşak kendi özelliğini ve kazanımlarını oluşturarak bunu sonrakilere
aktarır. Ancak elde edilen yargı ve değerlerin tam olarak aktarılması mümkün değildir. Çünkü
yeni kuşaklarda kendi yargı ve değerlerini oluşturur, bir önceki ile çatıma veya benzerlik
gösterebilir. Y Kuşağının özelliklerini şu şekilde sıralamam mümkündür (Ergil, 2013 ve Koç
vd.2014);
Bireyselcilik; Y kuşağı üyeleri, diğer kuşaklarla kıyaslandığında kendi değerlerine
daha düşkündür ve bu nedenle bireyseldir. Davranış ve fikirler bağlamında özgür ve
bağımsızlığı tercih ederler.
Ekip Çalışmasına Yatkınlık; Y kuşağı üyeleri, kendilerine ait fikirleri
paylaşabilecekleri, iş başarımı duyguları ve yeteneklerini gösterebilecekleri ekip çalışmalarından
mutluluk duyar.
Yüksek Özgüven; Y kuşağı üyeleri, “her şey mümkündür”, “hayallerini takip et”,
“olmak istediğin kişi ol”, “mutluluğun peşini bırakma” ve “yalnızca kendin gibi ol” motivasyonu
ve tavsiyeleriyle yetiştirilmiştir. Özgüvenlerinin kaynağı ailelerinin desteklerinde ileri
gelmektedir. Aynı zamanda eğitimleri ve modern dünyada geçerli olan meslekleri de buna
katkı sağlamaktadır.
İsteklilik; Y kuşağı üyelerinden yükseköğretimde eğitim alanlar, elde ettikleri
pozisyonla yetinmezler ve daha da güçlenmek için istekli davranırlar ve bu konuda hırslıdırlar.
Teknik anlamda “mükemmellik” onlar için başlangıç noktasıdır. İstek ve beklentileri, etraflarındaki
kültür ve çevreyi özümsemeleri ile zamanla oluşur. Birçoğu maaş, esnek bir iş, hayat tarzı,
teknoloji ve gelecekle ilgili yüksek beklentilere sahiptir. Bunların yanı sıra akıllarına yatmayan
konularda talep ve görüşlerini karşıya iletmektedirler. Adalet duyuları güçlü olduğundan
adaleti her zaman talep ederler, bu konuda sorun yaşarlarsa sert tepkiler gösterebilirler.
Göz Önünde ve Şeffaf Olma; Y kuşağı üyeleri, toplum önünde, sosyal medyada,
internet ya da televizyonda birçok izleyiciye ulaşan programlar gibi sosyal temaslarda oldukça
rahattır. Duygularını ve kişisel bilgilerini paylaşmaya daha açıktır ve bunu genel olarak sanal ya
da sosyal medyada ifade etmeyi tercih ederler.
Kesinlik; Y kuşağı üyeleri, belirsizlikten hoşlanmaz, net ve açık yaklaşımları tercih
ederler, aynı şekilde kendi geri bildirimleri de açık ve nettir. Eksik ya da hata içerse de bu yolu
tercih ederler.
Yetki Talepleri; Yaptıkları işler neticesinde, aldıkları sorumluluğa denk düşen
yetkileri beklerler. Yüksek özgüven özelliğinde belirtildiği gibi hayallerinden peşinden giderken
yetki onlar için bir transfer aracıdır.
Global ve Çevrimiçi Temaslar; Bu kuşak iletişim kurarken internetten fazlası ile
yararlanır. Özel yaşam mahremiyeti konusunda bazen sorunlar yaşasalar da göz önünde olma
özellikleri onları şeffaf yapar. Her zaman hareketli bir hayatları olduğundan, interaktif dünyanın
bir parçası gibi dururlar. Her ortamda çalışabilir, her ortamda bir şeyle ortaya koyabilirler. Esnek
çalışma ve “home work” gibi uygulamalar onları motive eder.
Bağımsızlık; Ekip çalışması ve çoklu ortamlarda çalışma yetilerinin yanı sıra
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bireysel özgürlüklerine aşırı düşkündürler. Standartlaşmış yapılar onlar için stres kaynağı
olabilmektedir.
Sabırsızlık ve Farklılık; Kuşağın üyeleri, tahammül etmeyi ve sonuç için
belirsizlikleri kabullenmeyi tercih etmezler. Ayrıca benzer sonuçlar ve olagelmiş yapılar onların
zaten çabuk sıkılan yanlarını harekete geçirir, bundan dolayı hep farklı olmayı ve farklılığı tercih
ederler.
Yerleşim; Y kuşağı üyelerinin yüzde 80’i kentlerde yaşamaktadır ve halen Türkiye
nüfusunun yüzde 25’ini oluşturmaktadırlar. Fakat bu kuşağın en sorunlarından biri işsizliktir.
Eşitlik; Genel olarak ötekileştirme ve ayrımcılık kavramlarına, adalet duyuları
nedeni ile uzaktırlar. Çoğulculuk ve farklılıklar onlar için renkliliktir, önceki kuşaklarda olduğu
gibi bundan rahatsız olmazlar. Aynı davranış biçiminin de kendilerine gösterilmesini ısrarla
beklerler. Bu nedenle de onları dar kalıplara hapsedecek ve tek tipleştirecek gruplaşmalara ve
kanalize etmelere karşı çıkarlar.
Sorgulama; Dogmatik öğretiler bu kuşağın uyum sağlamayı özellikle reddettikleri
bir konudur. Onlar her şeyi sorgular ve akıllarına yatmadığı sürece kabul etmezler. Bu nedenle
baskıcı ve buyrukçu otoritelere, “devlet sırlarına” hiç tahammülleri yoktur. Facebook ve Twitter’ı
onların bir ürünüdür ve bolca kullanmaktalar. İletişim kurma biçimleri kendilerine özgü bir
yapıya sahiptir ve ortak amaçlar etrafında çabuk bir araya gelebiliyorlar. Özel değil, genel ve
paylaşılan bilgiye önem verdiklerinden, özel bilgi ve güç tekellerine karşı çıkmaktadırlar.
Ahlak ve Vatanseverlik; Y kuşağı güçlü bir ahlak bilincine sahip, vatansever,
özgürlük ve değerler için savaşan, sosyal yönlü, aileye ve aile üyelerine değer veren, ebeveynleri
ile yaşadıkları ergen dönemi çatışmalarını bitirmiş bir yapıdadır. Onlar için tarihi birikimler,
ahlak ve milli değerler önemlidir.
1.2. Türkiye’de Y Kuşağı
1980 yılından sonra dünyaya gelen Türk Y Kuşağı, “Özal Kuşağı”,“80 Sonrası Kuşak”
kuşak adlarıyla da tanımlanmaktadır. Hemen öncesinde yaşanan ideolojik çatışmalara
rastlanamadıklarından politize olmamışlardır. Dışa açılma ve kalkınma çabalarının yaşandığı
dönemde, ülke gündeminde yeni olan pek çok dış kaynaklı faktörden etkilenmişler. Yaşam
trendlerinde medyanın etkisi ve tüketim alışkanlıklarının gelişmesinde de popüler kültürden
etkilenmişlerdir. Serbest piyasa ekonomisinin getirdiği çeşitlilik ve yabancılarla temasın
topluma yayıldığı bu dönemde tüketim bir tutku olarak onların yaşam biçimlerinde yerini
almıştır. Çalışmak yerine neşeli günler yaşamayı, eğlenmeyi daha çok tercih etseler de yaşam
koşulları onları çalışmaya ve kazanmaya mecbur kılmıştır. Önceki dönemlerde yaşanan “kuyruk
bekleme” sorunlarını yaşamadıklarından bu zorlukları bilmemektedirler. Önceki kuşakla
yaşadıkları en büyük çatışma nedenlerinden biri de bu nokta olmaktadır. Çünkü bir önceki nesil
hayatlarında sosyal, politik ve ekonomik olarak büyük zorluklar yaşadıkların bu yeni neslinde
tedbirli ve temkinli olmasını onlara dayatma girişimlerinde bulunmuşlardır (Bahar,2008).
Halen Türkiye nüfusunun yüzde 25’inin oluşturan bu kuşak 15-35 yaşlarındadır. Toplumsal
yaşam ve hareket tarzında ziyade bireyselliğe daha çok önem veren bu kuşak için realite
olmazsa olmazlardandır. Türkiye’de Y Kuşağı birçok yazında Türk Tipi Y Kuşağı şeklinde de ifade
edilmektedir. Bu konuda Deloitte Vakfının 27 ülkede, Ocak 1983 ve sonrasında dünyaya gelen,
7.800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Türkiye’de de 328 kişi ile yaptığı bir araştırma Türk Y
kuşağı hakkında önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Bulgulara göre (Brown,2014);
Özel sektör hakkındaki düşünceleri; İş yaşamının önemlilik sıralamasını istihdam,
kalkınma ve kârlılık olarak belirtmişlerdir. İş hayatının hedefleri arasında istihdam oluşturmak;
yüzde 56 ile dünya ortalamasının 15 puan üzerinde, toplumsal gelişmeye katkı olduğu
konusunda; yüzde 40 ile ortalamanın 11 puan üzerinde ve kâra odaklanma konusunda; yüzde
38 ile ortalamanın 4 puan üzerinde görüş belirtmişlerdir.
Kamu kesiminin hedefini ekonomik kalkınma olduğunu düşünmektedirler.
Onlara göre devletin varlık sebebi; ekonomik refah, istihdam ve eğitimdir. Devletin vatandaşın
ekonomik refahını sağlamak zorunda olduğu düşüncesi; yüzde 43 ile dünya ortalamasının
15 puan üzerindedir. Devletin istihdam sağlama görevi ise yüzde 36 ile dünya ortalamasının
4 puan üzerindedir. Devletin eğitimde sorumluluğu olduğu görüşü yüzde 32 ile dünya
ortalamasın 2 puan altında kalmıştır.
Dünyadaki aynı kuşak üyelerinden farklı olarak iş dünyasının etik kurallara saygılı
olmadığını düşünmektedirler. Dünya’da Y kuşağı iş dünyasının etik kurallara saygılı olduğunu
düşünenler yüzde 54 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 39’da kalmıştır.
Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu düşünmektedirler. Dünya’da
en önemli 5 sorun sıralamasında Türk Y kuşağı üyeleri farklı görüştedirler. Türk Y kuşağında
sorunların önem derecesi; işsizlik yüzde 43, ülkeler arası savaş ve çatışma yüzde 42, gelir
dağılımında eşitsizlik yüzde 41, kaynakların kıtlığı yüzde 39 ve terör yüzde 30 olarak
belirtilmiştir. Dünyada ise Y kuşağı sıralaması; işsizlik yüzde 37, kaynakların kıtlığı yüzde 33,
gelir dağılımındaki eşitsizlik yüzde 28, ülkeler arası çatışmalar yüzde 20 ve terör yüzde 15’dir.
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Türk Y kuşağının apolitik olduğu kanısı araştırma sonuçlarına göre zayıflamıştır.
Gelecek 20 yıl ve sonrasında en sık belirtilen zorluklar derecelemesinde; sosyal huzursuzluk
yüzde 45, doğal kaynak kıtlığı yüzde 37 ve gelir eşitsizliğidir yüzde 35. Özellikle sosyal
huzursuzluk, gelir eşitsizliği ve terör başlıkları yüzde 24 Türkiye’deki katılımcılar tarafından,
diğer ülkelerdekilere kıyasla daha ağırlıklı olarak belirtilmiştir.
İşlerinden beklentileri ise iş gören memnuniyeti olmaktadır. Ancak burada
memnuniyetten ne anladıkları birbirinden farklıdır. Çünkü finansal ya da sosyal yönlü
memnuniyet ayrımında belirsizlik vardır. Genel görüşlerden biri “yönetime katılma” gibi hayata
dair beklentilere sahip olduklarıdır.
Üniversite lisans eğitimi hakkında ise işe girebilmek için bir diploma almak
olduğunu belirtmiştir ve oran yüzde 48’dir. Bu konuda “meslek edinmek” olduğunu belirtenler
23’te kalmıştır. Üniversite, halen çalışanların yüzde 55’ine göre, üniversite işe girmek lazım olan
diploma anlamına gelmektedir. Yüzde 29’u için “başarı” kelimesi “kariyeri” ifade etmekte, yüzde
40’ı için başarı “mutluluk ve huzur” anlamına gelmektedir. Üniversite eğitimli çalışanların yüzde
35’i için başarı “kariyer” demektir, yüzde 45’i içinse “mutluluk, huzur.”
Ülkemizde Y kuşağı nüfusun yüzde 25’ni oluşturduğu hatırlanacak olursa, bu iş gücünün
ekonomiye katılımları sağlanabildiği takdirde, büyük bir demografik fırsat penceresi aralanarak,
insan kaynakları bağlamında önemli bir değer potansiyeli ortaya çıkabilecektir. Fakat ekonomi
içinde genel işsizlik oranının yüksekliği, buna bağlı düşük gelir seviyesi ve kadınların iş gücüne
yeterinde katılamamaları ve cinsiyetçi kültür yapısı bu potansiyelin değere dönüşmesine
engel olmaktadır. Ancak olumsuzluklara rağmen Y Kuşağı Türkiye’de dönüşüm ve değişimini
sürdürmektedir. Çünkü bu onların doğasında var olan bir gerçekliktir. Türkiye’de Y kuşağının
son yıllarda öne çıkan trendleri Tablo 6’da gösterilmiştir (www.conento.com.tr)
Tablo 1 ; Türkiye’de Y Kuşağının Öne Çıkan Trendleri
TRENDLER

TANIM

ÖRNEKLER

Sağlıklı
yaşam

Çevresel faktörlerden ve yeni tüketim
kalıplarından doğan tehditlerin farkında
olma, bunlara karşı koyabilme arzusu

Her türlü detoks programı,
fitness salonları, bitki çayları,
dün keten tohumu, bugün
altın çilek

Gerçeklik,
samimiyet
ve şeffaflık
arayışı

Hikayesi olana, gerçekten yaşanmış
hikayesi olana artan ilgi. Nostaljik değil
realistik. Sınanmışa güven, içtenliğe
daha fazla prim

Wikileaks, kişisel bloglar,
“içindekiler” okumaları,
“One minute”, gerçek isim ve
soyadlı e-posta adresleri

Sosyal medya

Pek de sanal olmayan, web bazlı
buluşma, izleme ve izletme platformları

Facebook, Twitter

Her yere yetişme telaşı, hiçbir zaman
yeterli olmayan zamanla mücadele. Bu
tempoyla baş edebilmek için gerekli
duraklar

Akıllı telefonlar, masaj
koltukları, çabuk çorba

Koşturmaca
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Kaynak; http://www.conento.com.tr E.T.12.12.2014
Türkiye’deki Y kuşağı hakkında yapılan betimlere davranış bilimleri açılardan bakıldığında
ise aşağıda verilen betimlemeler bir özet niteliğindedir (Baltaş,2014).
Türk Y Kuşağını hayattan aldıkları keyif ve yaşamlarındaki önceliklere göre Bireyciler,
Başarı Odaklılar, İdealistler ve Aile Odaklılar şeklinde dört kategoriye ayırmak mümkündür.
Bu sınıflamanın nedeni ise her grupta yer alanların hayat dönemleri farklı olduğundan, bakış
açıları ve algılama biçimlerinin de farklı olmasındandır. Kuşağın kendi içinde daha genç ve aile
kurmamış ya da henüz daha çok yeni aile kuran üyeleri yaşlı olanlara göre Bireyci ve Başarı
Odaklıdırlar. Aile kuran ve daha yaşlı olan üyeler İdealistler ve Aile Odaklıdırlar. Kuşaklar
konusundaki literatür genelde Batı ve ABD merkezli olduğundan, Y kuşağının nitelikleri
konusunda Türk Y kuşağından bir ayrık kalmaktadırlar. Çünkü söz konusu bu kaynaklar, Y
kuşağının kendi ülkelerinde salt “ben” ve “bireyci” özelliklerini gözlemlemektedirler. Hâlbuki
Türk Y kuşağı birden çok özelliği bünyesinde taşımaktadır. Yaşadıkları sosyal ortam, okul,
aile, medeni durum, çocuk sahipliği ve cinsiyet gibi faktörler onların yaşamdan beklentilerini
dünyadaki kuşak eşlerinden belirgin biçimde farklılaştırmaktadır (www.conento.com.tr).
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Tablo 2; Türk Y Kuşağının Kategorik Gruplandırması
GRUPLAR

GRUP
BÜYÜKLÜĞÜ

DEĞER HARİTASI

Bireyci

38%

Aşk, enerji, eğlence, gezme, keşif, anı yaşamak,
özgürlük,

Başarı Odaklı

19%

Başarı, para, alışveriş, hedef odaklılık,

İdealist

15%

İdealler, hayaller peşinde koşma, sorgulama

Genç Aile

28%

Elindekiyle mutlu olma, eş, çocuk, huzur,

Kaynak; http://www.conento.com.tr
Türk Y kuşağı sosyal yönlü, farkında ve bilinçli, ilişki odaklı, işbirlikçi ve işyerini öğrenme
fırsatı olarak görmektedir. İş yerinden beklentileri belirsizlikler yerine açık yönlendirme,
performans ve anında geri bildirim talep ederler. Fikir belirtmek ve bunların kale alınmasını,
ayrıca yönetsel kararların parçası olmak ve sorumluluk üstlenmek isterler. Zaten dünyadaki Y
kuşağından bu noktada ayrılmaktadırlar. Kuşağın hayat biçimi ve kariyer ilerlemesinde tercih
ettikleri yolda; aile, sosyallik, ebeveyn, çocuklar gibi bencilliği bir kenara bıraktığı sorumlulukları
belirleyici olmaktadır. İş arkadaşlıklarını profesyonellikten öte taşıyarak içselleştirirler. Yönetici
ve otoritenin iş gören tatminini hem finansal hem de sosyal boyutta sağlaması gerektiğine
inanırlar (Akdemir,2013).

2. Y KUŞAĞININ BEKLENTİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde Y Kuşağı üyelerinin yaklaşık yüzde
80 kadarı şehirlerde yaşamakta, ülke nüfusunun yaklaşık 25,5 milyonunu oluşturmakta, 10
milyon kadarı evli ve evlilik tercihinde 25 yaşından sonraki bir yaşı tercih etmektedir. Aşağıdaki
tabloda görüleceği gibi 2015 yılının ilk aylarında genç işsiz oranı yaklaşık yüzde 20 olduğu ve
bu “genç işsizler” diye tabir edilenlerin de Y kuşağı mensupları hatırlanacak olursa yaklaşık 4,5-5
milyon kadar Y kuşağı üyesi işsiz ya da mevsimlik işçi durumundadır. Bu da onları Avrupa’daki
çağdaşları gibi en büyük sorunlarının başında işsizliğin geldiği gerçeğini ortaya koymaktadır
(www.haberturk.com ve TÜİK,2015).
Türkiye’de Y kuşağının öncelikli sorunu olan işsizliğin çözülmesi tüm ülke için en acil
konulardan biridir. Diğer yandan kronik işsizlik sorunları devam ederken bu kuşağın beklentileri
tam aksine gayet dinamiktir ve değişkendir. Nitekim Harvard Business Review Türkiye (2014)
araştırma merkezinin yayınladığı rapora göre 2003 yılında Y kuşağı bir işe başladığı zaman o
iş ve şirketten öncelikte dört temel talebini öne çıkarmış olup ve bunlar; İyi bir eğitim almak,
Mesleki geçerliği olan sertifikaya sahip olmak, Mali anlamda yetkin ve güçlü olmak ve Yönetici
olmaktır (HBR,2015).
2008 yılından itibaren ise Y kuşağı bir işten, daha da genel olarak hayattan beklentilerini
revize etmiş yukarıdaki beklentilerini değiştirerek;
Sosyal sorumluluğa önem veren bir şirket ve iş yapış biçimi,
Repütasyonu iyi olan yani kendisine saygı duyan, değer veren ve güvenen bir
şirket ve iş yapış biçimi,
Dostane ve sıcak iş ilişkilerinin olduğu güvenen bir şirket ve iş yapış biçimi,
İken 2008 yılından itibaren ise Y kuşağı yine beklentilerini değiştirmeye devam etmiş artık
ya da şimdilik demek daha doğru olacak, şunları beklemeye ve istemeye başlamıştır;
Güven veren ve istikrarlı bir ortamı
İnsana saygı duyan ve insanı bir kaynak değil değer olarak gören bir işveren,
Yaratıcılığa, dinamizme ve inovasyona önem veren bir şirket,
En azından bir yanı ile küresel olan ve kurumsal bir şirket,
Raporun ortaya koyduğu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi 2003-2008-2014 yıllarında Y
kuşağının yaşının büyümesi ve iş dünyasındaki yeri ile toplumdaki yerinin değişimine paralel
olarak, iş dünyasından da beklentileri değişme göstermektedir. Ancak özünde Y kuşağı
kendine has özgüven ve kabul görme gibi temel özellikleri bağlamında beklenti içindedir
denilebilir (Dikmetaş,2006). Bu kanıyı destekler bir şekilde PWC Türkiye’nin 2015 yılında
yaptığı bir araştırmaya da bakmakta yarar vardır. Günümüz itibariyle Y kuşağı artık yönetici
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kademelerinde yeri almaya başlamıştır. Kariyerlerindeki bu ilerleme hem kendi beklentileri
hem de hayata dair tecrübeleri ile birlikte şekillenmektedir (www.pwc.com.tr). Diğer yandan
Y’lerin beklentileri bu bağlamda ele alınırken günümüz iş hayatında ister en alt kademe de
isterse yönetimde aranan kişiler olmaya başlamıştır. Onların aranmasındaki en büyük neden
ise teknoloji ve küreselleşmedir. Y’ler teknolojiyi hayatlarının bir parçası gibi kabul ettiğinden
iş yapış biçimlerinde ve hayata bakış açılarında tıpkı teknoloji gibi gelişmeye ve değişime açık,
statükodan uzak bir yapıdadırlar. Bu da onları öne çıkarmaktadır. PwC’nin araştırmasının ortaya
koyduğu sonuçlara bakıldığında öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir (www.pwc.com.tr ve
Küçükusta,2007, Ballou and Godwin,2007);
Y kuşağından çalışanların yüzde 20’si yaş ve deneyim itibariyle yönetsel yetkinliğe
erişmiş durumdadır. Kanaatimizce bu oran onlar için Pareto ilkesinin 80/20 kuralını işletmeye
elverişli hale getirerek bütün üzerinde etkin olma gücünü vermektedir.
Y kuşağı çalışanları iş hayatları süresince 2 ile 5 farklı işyerinde çalışacağını
düşünürken, yönetici kademesinde olanlar ise bu rakamı 6 ile 9 arasında telaffuz etmektedir.
Y kuşağı kariyerleri hakkında önemli kararlar alacakları zaman danışman yada
görüşüne başvurulacak kişi olarak yöneticisi ve iş arkadaşlarını tercih etmektedir. X’ler ise bu
konuda ailelerine müracaat ettiğinden bu durum başka bir farklı özellik olmaktadır.
Y Kuşağı kariyeri boyunca sürekli öğrenmeyi talep ederken, edindiği bilgiyi değere
dönüştürmek peşindedir. Bu değer, yine X’ler den farklı olarak öncelikle kariyer olanakları,
saygınlık, prestij ve ücret olarak sıralanabilir. Görüldüğü gibi ücret ilk sırada değildir.
Y kuşağı aslında çalışmak için dünyaya gelmiştir. Çünkü onların asi ve aşırı özgürlükçü
ruhları bağımsızlık arzularının en önemli kaynağıdır. Bu yapıları onların kendi hayatlarını kurma
ve yönetme duyguları ile birleşince, isteklerini karşılayabilmek için kendilerini işe ve çalışmaya
adarlar. Dolayısı ile Y kuşağının beklentileri denildiğinde onların iş hayatlarını incelemek en
doğru yöntem olacaktır (Twenge,2010).
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3. Y Kuşağının Stres Kaynakları

Y kuşağı genç, genç-orta yaş aralığına gelmiştir. Kendileri hayattan ve işlerinden bir şeyler
beklerken onlardan da bir şeyler beklenen durumdadırlar (Özgen vd.2002). Bunlar, kendilerini
adadıkları ve çok fazla sorumluluk yüklendikleri işlerine ait sorumluluklar, kendisi gibi Y kuşağı
olan eşlerine karşı ailesel sorumluluklar ve X kuşağı ebeveynlerine karşı sorumluluklar ve o
çok istedikleri sosyal sorumluluklar sadece bir kaçıdır (Özmete, 2007). Başlangıçta her şeyin
üstesinden gelebileceklerine dair özgüven enerjileri ile çok aktif bir hayat sürdürürken diğer
yandan stres kaynaklı pek çok psikotik ve depresif ya da manik sorunlar yaşadıkları hatta destek
ilaçlar kullandıkları da bir gerçektir (Sönmez,2009; Lyons vd.2010).
Bu kısımda genelde her insanın yaşadığı ancak Y kuşağının gerçek anlamda daha
yakından tanışmaya başladığı ve yaşadığı, onlar üzerinde stres ve baskı yaratan bazı genel
kavramlara yer verilecektir. Stres, günlük hayatta ve iş dünyasında hemen hemen herkesin
çok sık kullandığı bir kavramdır. Yaşadığı sürece herkes, çeşitli stres kaynaklarına maruz
kalmaktadır (Keleş,2011). Modern toplum hastalığı olarak nitelendirilen ve ciddi bir sorun
olarak karşımıza çıkan stres insanların mutsuz bir yaşam sürmelerine neden olan etkenlerin
başında gelmektedir. Stres mutsuzluk yarattığı kadar insanların sağlığını da tehlikeye atmakta,
hem iş hem de aile yaşamında bireyin huzursuzluk, tükenmişlik ve bıkkınlık yaşamasına neden
olmaktadır. Özellikle sanayi devriminden sonra hızlanan ve her geçen gün değişen yaşam
koşulları beraberinde bu koşullara uyum çabasını gerektirmektedir. İnsanlar ve örgütler bu
değişikliklere uyma gereksinimi duyduklarından karşılaştıkları güçlüklere karşı boyun eğmek
ya da direnmek arasında bir çelişki yaşamaktadırlar (Akgemci, 2001).
Yaşanan günlük stresler, olayların kendisinden çok aslında onu yaşayan insanın, önceki
yaşantıları, kişilik özellikleri ve değerlendirme biçimleri ile ortaya çıkar. Bu bağlamda kişilik
özellikleri öne çıkmaktadır. Kişilerde stres tepkisini ortaya çıkartan durumlar büyük ölçüde
o bireyin hayatındaki olaylarla ilişkilidir. Bu nedenle bireyin özgeçmişi, güdüleri, amaç ve
ihtiyaçları çevre koşulları, korunma ve geri çekilme davranış özelliklerinin bilinmesi gerekir.
Literatürde kişilik üzerine birçok tanım yapılmıştır. İnsanı birey yapan ve diğer bireylerden ayıran
bu olgu hakkındaki birçok tanım sıralanabilir. Bireyin karakteristik özelliklerini, bu özellikler
arasındaki ilişkileri gösteren, durumlara uyum gösterme yollarını kapsayan bir olgudur. Yaşam
durumlarına tepki göstermenin karakteristik biçimleri ve insan davranışlarının çekirdeği olarak
da nitelendirilebilir (Baltaş ve Baltaş, 2002).
Eysenck Kişilik Ölçeği2’de organizmanın kalıtsal ve çevresel şartlarla belirlenmiş olan
aktüel ve potansiyel davranış kalıplarının bütününü kişilik olarak yorumlanmıştır. Kişilikteki iki
ana boyuttan birincisi nevrotiklik ve bunun karşıtı olan dengeliliktir; İkincisi dışadönüklük ve
bunun karşıtı olan içe dönüklüktür. İnsanlar bu boyutlardan sadece birinin bir yönünden değil,
2
Bu test Eysenck kişilik kuramı çerçevesinde kişiliğin nörotizim-stabilite, dışa dönüklük-içe dönüklük ve
psikotisizim gibi boyutlarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlar. Çıkan sonucun bir psikiyatrist veya
psikolog tarafından yorumlanması ile kişilik özelliklerimizle ilgili bir fikir vermektedir.
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her iki ana boyut ve karşıtlarını oluşturan çeşitli niteliklerden pay alırlar. Bunlardan biri daha
baskındır ve bu nedenle kişiliği belirleme özelliğine sahiptir. Nevrotik davranışı belirleyen üç
temel özellik öğrenilmiş olması, uyumsuz olması ve yoğun bir duygusal yüke sahip olmasıdır.
Örnek olarak normal bir insan, becerisini zorlayan bir işle karşılaştığında çeşitli yollar dener.
Bu yollar arasında “daha farklı ve kolay bir işle ilgilenmek”, sebep uydurarak bu işle “yüz yüze
gelmeyi geciktirmek” veya temelinde bu işten kurtulma isteği yatarak, “başka bir işe yönelmek
sayılabilir. Ancak nevrotik bir insan bu rahatsız edici durumdan kaçınmak için farklı bir yol seçer.
Bunlardan bazıları yorgunluk, baş ağrısı, bipolar bozukluk ya da işi yapmayı engelleyen başka
bir bedensel güçlüktür (Himmetoğlu ve Kırel,1994).
Kişinin stresi yaşamaması, kişilik donanımları ve elindeki imkânları kullanabilmesi ile
ilişkilidir. Bu nedenle kişisel özellikler stresten korunma derecesini de belirler. Bunlar kişinin
değişmelere uygun olarak kendini programlayabilme yeteneği, çevre özellikleri ve geçmiş
tecrübelerinden elde ettiklerine bağlıdır. Çeşitli çalışmalar uyum sağlamayı zorlaştıran bazı
kişilik özelliklerinin tanınmasını sağlamıştır. Stresle mücadeleyi zorlaştıran bu faktörler şu
şekilde sıralanabilir: Düşmanlık duygulan baskın olan kişiler, kendilerine her konuda bir
suçluluk payı çıkaranlar, aşırı duyarlı ve duygusal tepkileri önde olanlar. Öte yandan, ben
merkezci olarak adlandırılan egoist kişilik özelliği baskın olanlar, olaylar ya çok iyi ya da çok
kötü bulanlar; çocuksu diye bilinenler ve çevreleri ile etkileşimlerinde ve ilişkilerinde yetersiz
kalanlar streslerle başa çıkmada başarısız olmaktadırlar (Güçlü,2003).
Meyer Friedman ve Ray Rosemnan iki Amerikalı doktor insan kişilik tiplerinin iki ayrı
sınıflamasını yapmışlardır. Erkekler üzerinde yapılan çok geniş bir araştırma kapsamında Tip
A ve Tip B olarak iki grup ortaya konmuştur. A ve B tipi kişilik özelliklerinin bireylerin davranış
özelliklerim etkilediği ve kişilik tipleri ile stres arasında yakın bir ilişki olduğu daha sonra yapılan
çalışmalarda da ortaya konmuştur. A Tipi insanlar B ve Karma tip insanlara göre 3 misli daha
fazla kalp hastalığına yakalanmaktadırlar. Başarılı olmak için hız, çabukluk, rekabet, öz güven,
birden çok işle ilgilenme gibi Y kuşağının özellikleri bire bir örtüşen iş yapış tarzı A tipi kişiliği
pekiştirmekte ve özendirmektedir. Özellikle Y kuşağının sonu gelmeyen beklenti düzeyinin
yükselmesi, tüketim modeline dayanan pazarlama anlayışının en büyük potansiyeli olmaktadır.
Y kuşağı üzerinde etkili olan; tüketimi, lüks yaşamı, çok harcamayı özendiren yarışmacı,
rekabetçi ekonomi anlayışı, insanlar üzerinde zaman ve başarı baskısı oluşturmaktadır. Bu
baskı, gerilimin artmasına ve hatta strese bağlı bir çok hastalığın ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Bireysel davranış farklılıklarının hepsi bireyin stres düzeyine etki edebilmektedir
(Aydın,2002; Tarhan,2002).
3.1.1. Kişilik ve Bişsel Yapı
Öğrenme yeteneği ve hafıza kapasitesi gibi bireysel yetenek düzeyleri ve sinirlilik,
etkileyicilik, hırs ve sosyal olup olmama gibi diğer bireysel karakter özellikleri iş seçiminde
en önemli faktörlerdir. Öğrenme yeteneği ve hafıza kapasitesi gibi bilişsel yetenekleri üst
düzeyde olan Y kuşağı üyeleri, örneğin zor durumlarla sık karşılaşılan bir meslek olan hava
trafik kontrolünde daha etkili stratejileri kullanabilmekte ya da bankacılık gibi sürekli dinamik
ve zinde olunması gereken, sert rekabet koşulları altında kısa zamanda doğru ve etkili kararlar
verilmesi gereken durumlar ve mesleklerde oldukça başarılıdırlar (Tarhan,2002).
3.1.2. Yaş ve Tecrübe
İnsanların birbirleriyle olan etkileşimlerinde yaş önemli bir rol oynamaktadır. Y kuşağı
bireylerin geleceğe daha geniş açıyla bakmaları, X kuşağı bireylerin bakış açılarının daha sınırlı
olması, yaş farklılıkları fazla olan bireyler arasındaki iletişimde anlaşmazlıkları ve çatışmaları
ortaya çıkartabilir. Yaşın, yoğun bir çalışma gününün sonunda yorgunlukla önemli bir ilişkisi
bulunurken, yaş fazlalaştıkça uyku kalitesinin de düştüğü bilinmektedir. Yaş ilerledikçe uyku
düzeninin bozulması, bireylerin çabuk yorulmasına ve iletişimde bir takım çatışmalara yol
açabilmektedir. Y kuşağı üyelerinin yaşları ilerledikçe çevresel ve psikolojik stresle başa çıkma
gücü azalmaya başlar. Bunun sonucunda yetmezlik ya da tükenmişlik sendromu gelişebilir,
bilişsel yetersizlik kendini göstermeye başlar ve vücudu da değişimlere eskisi gibi uyumlu
ve hızlı cevap verme gücünü yitirmeye başlar. Yani stres, katlanılmayacak kadar zorlaşır.
Fakat bunun dengeleyici bir gücü vardır. Bu kuşaktan kimseler yaşlandıkça daha az hırslı
olurlar ve başaramayacakları sorumlulukları ilk zamanlardaki kadar yüklenmez, kendilerine
başaramayacakları amaçlar koymazlar. Y kuşağı üyeleri genellikle stresten 30 yaşından sonra
etkilenmeye başlarlar. Bu dönemlerde gençlikten kaynaklanan fiziksel güç azalmaya başlar
ama yine de kariyer ve finansal çabalar en üst düzeydedir (Erdinç,2005).
İş stresi, Y kuşağı çalışanlarını ve de özellikle yönetici kademsine gelmiş olanlar üzerinde
fizyolojik ve psikolojik zararlara yol açabilir. Onların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca
stres işgücü devrinin ve işe devamsızlığın da en önemli nedenidir. Aynı zamanda çalışanların
birinde görülen stres diğer çalışanları da etkiler. Stresle ilgili hastalıklara yaygınlaşması ve
stresin örgütteki verimliliği düşürmesi açısından stres işyerlerinde çözülmesi gereken çok
önemli bir sorundur. Diğer taraftan yaş ve tecrübe arasında doğru bir orantı da vardır. Yaş
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ilerledikçe tecrübe de artar. Araştırmalar tecrübeli kontrolörlerin olağandışı durumlarda daha
sakin kalabildiklerini, soğukkanlı kararlar alarak daha başarılı bir performans sergilediklerini
ortaya koymaktadır.
3.1.3. İş Gerekleri ve Yetenek İlişkisi
Y kuşağı çalışanlar her zaman kendi yeterlik ve yeteneklerine uygun olan işlerde çalışma
olanağı bulamazlar. Böylece, onlar işi kendilerine, kendilerini de işe uygun bulmamaya
başlarlar. Eğer böyle olursa işleriyle özdeşleşmeyen Y kuşağı üyeleri başka bir işe geçmenin
arayışı içine girerler. Bu durum, onların iş tatminlerini ve verimliliklerini azaltıcı bir etken
olduğu gibi önemli stres kaynaklarından birisidir. Yetenek, kişilerin belirli ilişkileri kavrayabilme,
analiz edebilme, çözümleyebilme ve sonuca varabilme gibi zihinsel özellikleri ve bazı olguları
gerçekleştirebilmesi şeklindeki bedensel özelliklerin tamamıdır. Böylece yeteneği, bireylerin
davranışlarım düzenleme ve gerçekleştirmede yararlandıkları zihinsel ve fiziki kapasiteleri
olarak değerlendirmek mümkün olacaktır. Fiziki yeteneklerin kazanılması yaşa ve tecrübeye
bağlı iken, zihinsel yeteneklerin elde edilmesi kalıtımsal özelliklere ve öğrenim yoluyla sağlanan
birikime bağlıdır (Kaya,2004).
3.1.4.Aşırı İş Yükü
Y kuşağı üyeleri birden çok işle aynı anda ilgilenebildiklerinden ve bunu da severek
yaptıklarından iş yükleri genellikle çok olmaktadır. Öncelikle iş yükü kavramını iki boyutta ele
almanın faydalı olacaktır. Şöyle ki, işin niceliksel boyutu, yapılabilecek olandan çok daha fazla
işe sahip olmak biçiminde tanımlanabilir. İşinde uzman bir personel bile, zaman baskısı, uzun
çalışma saatleri ve yeterince dinlenme aralarına sahip olamamak gibi nedenlerle aşırı iş yükü
baskısı yaşayabilir. Niteliksel iş yükü ise, işin zor olması veya iş gereklerinin bireyin entelektüel
ve teknik yeterliliğini aşmasıdır. İş sürekli dikkati, üst düzeyde kararlar vermeyi veya karmaşık
bilgiyi içerebilir ve bütün bu faktörler bireyin stresle yüz yüze gelmesine neden olabilir. İşin
niteliksel ve niceliksel yapısının yanında çalışan iş gören sayısının azlığı, işin inişli çıkışlı bir
yapıda ve belirli zaman periyotlarında aşırı yoğunluklar içermesi de aşırı iş yükü demektir.
Tüm bu durumların aksine çok az şey yapmak, işin hacminin düşük olması ve bireyin beceri
ve yeteneklerinin çok altında kalması da başlı başına bir stres kaynağı olabilir (Şahin, 1994).
Her iki durumda da Y kuşağı üyeleri belli bir zamandan sonra aşırı iş yükü yorulmakta ya
da kapasitesinin altında bir işle uğraşmak durumunda kalması halinde strese girmektedir.
Çünkü kapasitesinin altında bir iş onun için kendini ispat etme çabasını boşa çıkarabilmekte,
öte yandan aşırı iş yükü ise verimliliğini ve etkinliğini düşürmektedir. Aşırı iş yükünün
meydana getirdiği stresin temel kaynağı ise yine Y kuşağının tipik karakteristik özelliğinden
ileri gelmektedir. Çünkü onlar işle ilgili bir çaba söz konusu olduğunda genellikle “hayır”
diyememektedir. Bununda nedenlerinden bazıları; kariyerini tehlikeye atmamak, olumsuz
insan izlenimi yaratmamak, başarabildiklerini göstermek gibi endişelerle açıklanabilir.
3.1.5. Zaman Baskısı
Zaman, günümüz iş dünyasında en değerli sermaye araçlarından ve en etkili rekabet
güçlerinden biridir. Günümüzün rekabetçi ortamı bireyleri, örgütleri ve özellikle yöneticileri
zamanı iyi kullanmak zorunda bırakmaktadır. Bu rekabette başarılı olmanın yolu, zamanın
değerini bilmekten; zaman yönetiminden geçmektedir. Günümüzün iş yapış biçimleri
çalışanları zaman baskısı ve iş yetiştirme telaşı ile karşı karşıya bırakmaktadır. İş yetiştirme
baskısının çalışanlarda büyük ölçüde bir gerilim kaynağı olduğu da bir gerçektir. Zaman, kişilik
yapısı ve toplumsal ortamın amaç ve beklentilerine göre de zorlayıcı etken niteliği taşıyabilir.
Başka bir ifade ile zaman, bütün davranışları zorlamaya dönüştüren zararlı bir etken olabilir.
Bu nedenle, örgütteki zamanın verimliliğini belirleyen etken, örgütsel iletişimin düzeyi
ile orantılıdır. Eğer devamlı olarak işleri yetiştirememe telaşı, eşi ve çocukları için fazla
zaman ayıramama, sosyal sorumlulukları yerine getirmede yetersizlik, görüşmek isteyen
kişi ve ziyaretçileri kabul edememe, zorunlu ziyaretleri yapamama, verimsiz ve gereksiz
meşguliyetlerle dolu bir gün geçirme duygusuna kapılma gibi durumlar, çalışanların stres
düzeyim yükseltebilir. Örgüt içinde çalışan bireyler, yapılan işe ve örgüt zamanına verimli bir
biçimde katkıda bulunabilmeleri için hangi işi, ne şekilde, kimlerle, nasıl bir ilişki içerisinde
ve niçin yapacaklarını bilmelidirler. Eğer bireyler bu bilgileri tam olarak öğrenemezlerse, hem
örgüte beklenen ölçüde zaman ayıramayacaklar hem de eksik ya da yanlış yapacakları bazı
uygulamalarla örgütsel zamanda kayıplara yol açabileceklerdir.
Örgütlerde Y kuşağından çalışanların üzerindeki zaman baskısı genelde yönetimle
ilgili faaliyetlerde daha yoğun hissedilir. Halen daha çok orta kademede olan kuşak üyesi
yöneticilerin planlanan zamanda işi yetiştirme zorunluluklarının olması, onları gerginlik içinde
bırakmaktadır. Temel stres kaynakları ise, uzun çalışma saatleri, zaman baskısı ve bunlara bağlı
olan fazla iş yüküdür. Zaman baskısı altında çalışmaları onların arkadaş grupları ve aileleri ile
ilişkilerinde yetersizliklere neden olabilir. Aynı anda birkaç işle ilgilenmek zaman kaybettiren ve
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yapılan işin kalitesini düşüren bir durum olduğundan takım arkadaşı ya da astlara sorumluluk
vererek hem zaman kazanabilir hem de işlerin yetişmesi sağlanabilir. Ast durumunda olan
Y kuşağı üyeleri ise kendilerine sorumluluk verilmesi ve yetki göçerimi ile gelişme fırsatı
yakalayarak işyerlerinde en çok sevdikleri durumlardan biri olan, karar alma mekanizmasına
dâhil olduklarından daha verimli çalışabilirler (Kapız Özen, 2002).
3.1.6. Rol Çatışması
Bireyler yaşamda birden fazla role (toplumda, işyerinde, ailede) sahip olmaktadırlar ve
sıklıkla taleplerde ve beklentilerde çatışma söz konusu olmaktadır. Yönetimde istenen sonuç
anlaşma ve uzlaşmadır. Kişinin kendisiyle, çevresiyle, içinde bulunduğu grupla anlaşması ve
uyumlu davranışlar göstermesi gerekmektedir. Buna rağmen işyerinde istenmeyen çatışmalar
çıkabilmektedir (Şimşek ve Çelik,2011).
Y kuşağı çalışanlarda çatışmaların temelinde çatıştığı kişiyi, grubu, düşünceyi veya
olayı benimsememesi, hoşlanmaması veya bu tür olguların bir kısmı ile çekişmesinden ileri
gelmektedir. İşletmelerde görev yapan çeşitli personel arasındaki anlayış, değer yargıları,
amaçlar ve amaçlara ulaşılması için takip edilmesi gereken yollar, sorunların algılanması ve
çözümüne ilişkin düşüncelerdeki farklılıklar uyumsuzluğa ve çatışmaya yol açmaktadır. Bu
durum bir çatışma ortamı meydana getirir ve rol çatışması adıyla, “aynı anda birden fazla rolü
gerçekleştirmek durumunda olan kişinin, rol gereklerinden birisine diğerlerine oranla daha
fazla uyması” olarak tanımlanmaktadır (Şimşek ve Çelik,2011).
3.1.7. Kariyer Olanakları
Y kuşağının öncelikli hedefleri arasında yer alan kariyer, bir çalışanın çalışma hayatı
boyunca yaptığı işlerden oluşmaktadır. Kariyer, kişinin iş yaşamı boyunca takip etmesi gereken
bir dizi faaliyet yolu olarak da belirtilmektedir. Çalışanlar ve özellikle yöneticiler için en önemli
stres kaynaklarından biri de örgüt hiyerarşisinde daha üst sorumlu mevkie yükselmek hırs ve
isteğidir. Y kuşağı doğumundan itibaren sürekli gelişme ve ilerleme hırı ve çabası içindedirler.
Gelişmesine engel olan koşullarda onlar için hayal kırıklığı, öfke ve stres yaşamaktadır.
Çalıştıkları organizasyonda kendini geliştirdikçe daha üst sorumluluklar gerektiren mevkilere
yükselmeyi istemektedirler. Terfi olanakları az olan, içerden terfi ve kariyer planlamasına sahip
olmayan organizasyonlarda haksızlığa uğrayarak terfi olanağının elinden alındığını düşünen Y
kuşağı üyeleri büyük bir hayal kırıklığı ve stres yaşamaktadırlar (Özgen,2002).
3.1.8.Yönetim Tarzı ve Bireysel Denetim
Örgütlerde yönetim yapısı ve yönetim tarzı da stres oluşumunda etkili olan faktörler
olarak değerlendirilmektedir. Otokratik bir anlayışla yönetilen işyerleri çalışanların stres içinde
olmalarına neden olmaktadır. Özellikle cezanın kullanımı, bireylerde gerilim oluşturmaktadır.
Çünkü Y kuşağı üyesi çalışanlar yaptıkları işlerde hata oldukları durumlar karşısında,
başarısızlığın sorumluluğunu ve yükünü psikolojik olarak yaşarken, bu durum karşısında katı
cezalandırma gibi uygulamalara maruz kaldıklarında aşırı stres yaşar ve hatta işten ayrılma
davranışı gösterebilir. Büyüklüğü nedeniyle aşırı bürokratize olmuş örgütlerde takibi ve elde
tutulması görece daha zor olan Y kuşağı çalışanları, kontrol alanı daraldıkça, bağımsızlıkları ve
yaratıcılıklarının engellendiği hissi ile hareket ederler. Bu da onlara en sevdikleri şeylerden biri
olan inisiyatif alma konusunda strese sokmaktadır.
Çalışma sürecinde ve baskı altında kişisel kontrol, çalışanların işle ilgili konulara katılımını
ve onlara projenin uygulanmasında daha çok kontrol imkânı vermektedir. Eğer çalışanların
düşünceleri, bilgileri ve beklentileri örgütsel faaliyetlerin dışında tutuluyorsa bu durum
sadece stresin artmasına neden olmamakta aynı zamanda verimliliği de düşürmektedir. Kişisel
kontrol bireylerin iş performansını etkileyen faktörlerden biridir. Bir Y kuşağı çalışanına bazı
işleri yapması için sorumluluk verildiği halde çalışması ve o işi yapması için elverişli bir ortam
hazırlanmamışsa, iş üzerindeki kişisel kontrolünü kaybetmekte ve yoğun stres yaşamaktadır.
Konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, iş üzerinde kontrolün düşük
seviyede olması iş tatmininde stresin negatif etkilerini şiddetlendirmektedir. Bunun yanında
yüksek iş kontrolüne sahip olma ise, iş tatmininde stresin etkilerini azaltmaktadır (Kapız Özen,
2002).
3.1.9.Karar Verme ve Karara Katılma
Günümüz Y kuşağı üyesi çalışanları strese sokan en temel konulardan bir tanesi de değişen
durum ve olaylar karşısında kararlar verme zorunluluğu ve bunların sorumluluğunu taşımanın
ağırlığıdır. Seçme, sorun çözme ve karar verme yeteneği olmasına karşın, karar verme gücü,
sahip olduğu bilgi ve bu bilgiyi kullanma şans ve yeteneği ile ilişkilidir. Örgüt bazında ele
alındığında ise verilen kararların örgütteki diğer işleri ve çalışanları da etkileyeceği ve örgütün
etkinliğinin verilen bu kararların etkinliği ile orantılı olacağı unutulmamalıdır. Özellikle karar
yetkisine sahip Y kuşağı çalışanları, karşı karşıya oldukları karar verme durumuna hem kişisel
başarı hem de örgütsel verimlilik açısından en uygun seçeneği kararlaştırmak zorundadırlar. Bu
seçim süreci başlı başına bir stres kaynağıdır (Aydın,2002).
Modern iş hayatında Y’lerin için seçim gerektiren alanların gittikçe genişlemesi, kesin
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olmayan meselelerin artmasından dolayı çok ender olarak birdenbire ve tek başına karar
verilebilmektedirler. Karar verme sürecine katılmanın olmayışı ile ortaya çıkan stres etkenleri,
Y’lerin verimliliği üzerinde olumsuz etki yapar. Çünkü örgütteki değişikliklerin nedenine ilişkin
bilgiden yoksun kalmak, bireylerin kendi kişiliklerinin dikkate alınmadığım hissettirerek,
onların morallerinin ve kontrol duygularının sarsılmasına neden olur (Şahin,1994). Y kuşağı
çalışanların örgütte yönetsel kararlara katılma olanağı sağlandığı ölçüde, kendini etkileyen
plan ve kararların oluşturulmasındaki rolü artacak, işinden daha yüksek bir doyum sağlayacak
ve monotonluk duygusu azalacaktır. Birey grup halinde karar verme sürecine katıldığı ölçüde
işine bağlanacak ve örgütün sorunları ile daha yakından ilgilenecektir. Kendisini örgütün bir
parçası olarak görecek ve iş tatmin düzeyi artacaktır (Eren,2003).
Yönetime katılma bir anlayış biçimi olup, genel olarak iş görenlerin ve özelde Y kuşağının
karar alırken ve sorun çözme noktasında onların katkılarının daha yüksek düzeyde sağlanması
ve işletmede demokrat bir yönetimin oluşturulması takip edilen süreçler dizisidir. Alınan
kararlara katılmak aynı zamanda yönetime katılmak olduğundan iş görenin karar verme
sürecinde aktif olarak yer almalarını ifade eder (Koray,2002). Bu yolla iş görenin motive
edilmesi ve yönlendirilmesi, alınan kararın niteliğinin artırılması, bireysel ve örgütsel amaçların
dengelenmesi, verimlilik ve etkinliğin artması, iş gören devir hızının azalması ve çatışmaların
önüne geçilmesi sağlanır (Baş,1995).
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4.SONUÇ

Y kuşağına ait üyeler, küreselleşmenin gelişmeye başladığı ve teknolojide yaşanan
büyük gelişmelerin gerçekleştirdiği bir döneme denk gelmektedir. Y kuşağı üyeleri dünyaya
geldiklerinde X kuşağının koşullarına sahipken, yaşamları süresince keskin dönüşümlerin
geliştiği bir yaşam seyrine sahiptir. Bu nedenle kişisel bilgisayarlar, cep telefonları ve internet ile
çocuklarında tanışmış ve bunlarla büyümüş bir kuşaktır.
Çalışma hayatında verdiği izlenim bakımında yeni bir nesil olarak tarif edilen Y kuşağı,
onlara bu sıfatı veren X kuşağından oldukça farklıdır. Çünkü X’ler daha temkinli ve makul risk
algısına sahipken Y’ler çabuk sıkılan, kolay tatmin olmayan, aşırı meraklı, tek düzeliğe uyum
sağlamayan bir yapıya sahiptir. Y kuşağı, X kuşağının aksine işe sadakat konusunda daha
vefasızdır. Y kuşağının kendine has karakteristik özellikleri nedeni ile onların işlerine olan
bağını artırmak, sadakatini kazanmak, motive etmek ve yüksek performans göstermelerini
sağlamak X kuşağı üyelerine göre çok farklıdır. Y kuşağı üyeleri ücret gibi motivatörlere daha
düşük karşılık vermektedirler. Bununda başlıca nedeni onlar, Maslow’un hiyerarşisinde sözü
edilen temel gereksinimler basamaklarının üzerinde bir yaşam sürdürdüklerinden ücret gibi
faktörler X kuşağı üyelerine göre daha az motivasyon sağlamaktadır. Bu durumun sonucunda
Y kuşağının potansiyelinden yararlanmak için onların anlaşılması ve buna göre sevk-idare
edilmeleri gerekmektedir.
İş hayatında Y’ler henüz tepe yönetim derecelerinde nadir bulunmakla birlikte orta
ve alt kademelerde oldukça çok sayıdadırlar. X kuşağı çalışanlar emekli olmaya başladığı
günümüzde onların yerini Y kuşağı çalışanları dolduracaktır. Y kuşağının X’lerin yerini alması
ve performans ve verimlilik gibi konularda kendilerinden beklenenleri göstermesi için bir
takım girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Bu aşamada işletmelerin insan kaynakları
politikaları ve kuşaklarının amaçlara göre yönetilmesinde liderlik tarzlarında yeni yaklaşımın
ortaya konulması daha da önem kazanmaktadır. İşletmelerin hedef ve stratejilerinde başarılı
olabilmesi için artık istihdam ettikleri iş görenlerin üyesi oldukları kuşakları iyi anlamaları,
onları kurumsal yaşama entegre etmeleri, önceki kuşakla olan uyumunu sağlamaları ve onların
enerjisini doğru yöne kanalize etmeleri hayati önem kazanmakta olup bu da etkili liderlik
tarzında gösterilecek başarıya bağlıdır.
Y kuşağı üyeleri çalıştıkları işletmelerde açıklık ve şeffaflık prensiplerine önem verirler,
katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışını tercih ederler. Ekip çalışmasına uyum sağlarlar ve
yetki-sorumluluk bağlamında sınırlarının zorlanmasını beklemektedirler. Bu kuşak dar kalıpları
olan sıkı çalışma ortamlarını tercih etmezler, esnek çalışma ortamlarında bir projeden diğerine,
bir pozisyondan bir başkasına geçmekten memnuniyet duyarlar. Etkileme-etkilenme, çift taraflı
iletişim ve yönetimde fikir sahibi olmayı tercih etmektedirler. Kuşağın çalışanları risk almayı
severler, kendilerini zorlasa da ancak onlar için önemli gördükleri görevleri iş güvenliğinden
daha önemli bulurlar. Y kuşağı özgürlük duyguları yüksek olmasına karşın, kıdemli ve tecrübeli
üstlerince sevk ve idare edilmeyi severler. Fakat onlar kendi kuşaklarından üstleri ve yöneticileri
tarafından sevk ve idare edilmeye direnç gösterirler.
Y kuşağının potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak günümüz işletmeleri için artık bir
zorunluluktur. Y kuşağının iş yaşamındaki yerini almaya başladığı yıllara kadar yönetsel anlayış
daha çok üretim ve işletme odaklı modeller üzerinde gelişirken, bu yıllardan sonra insan ve en
önde Y kuşağını odağına almıştır. Kısacası çalışanların bir “araç” olmaktan bir “kaynak” olmasına
giden yolu Y kuşağı inşa etmiştir denilebilir. Fordist sistemden insan kaynağı odaklı sistemin
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gelişimi de buna bağlıdır.
Y kuşağı artık personel yönetimi modelleri ile işletmelerde istihdam edilememektedir.
Çünkü onlar kendilerini bir personel olarak görmemekte ve çalıştıkları işin ve işletmenin bir
parçası olarak hissetmektedirler. Y kuşağı çalışanlar için iş; yaşamdan beklentilerini yerine
getirebilecekleri, kariyer ilerlemesi ile tatmin olacakları, prestij duygularını tatmin edecekleri ve
kendi varlıklarının değerinin karşılığını alabilecekleri bir yaşam biçimidir. Dolayısı ile bu bakış
açısına sahip olmaları onlara liderlik edecek kişilerin de özel bir takım yetenekler ve donanıma
sahip olmalarını gerektirmektedir.
Y kuşağının motive edilmesi amacıyla onlara liderlik edecek kişilerin öncelikle
kendilerinden önce izleyenlerini anlamaları gerekmektedir. Zira klasik liderlik modellerinde
liderin bireysel özelliklerine ve özellikleri ile çevresine olan etkilerine bakılırken, Y kuşağına
liderlik edecekler için durum böyle değildir. Y kuşağına lider olmak öncelikle ileri düzey
donanım gerektirmektedir. Çünkü Y kuşağı, zaten iyi üniversitelerden mezun ve iyi eğitim almış
olduklarından önlerindeki liderin çok daha ileri düzeyde olmasını beklerler. Onlara liderlik
edecek kişi bir satranç oyuncusu gibi taşları hareket ettiren değil, bizzat oyun tahtasının içinde
yer alan kişi olmalıdır. Y kuşağı çalışalar, liderlerinden emir komuta yerine paylaşım, saygı, önem
verilme ve inovatif çabalarına destek beklerler.
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TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARININ TİCARİ PAZARLAMA
STRATEJİLERİNİN MUDARABA ESASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kerem Öztürk1
Ömer Faruk Güven2

ÖZET

Ülkemizde katılım bankacılığının gündeme gelişi 1980’li yıllara kadar geri gitse de yapısal
sorunlar ve krizler nedeni ile yeterince gelişememiş ve sınırlı kalmıştır. 2005 Yılından itibaren,
sektöre yeni girişler, yasal düzenlemeler ve müşteri ilgisindeki artışa paralel olarak bir gelişme
ve büyüme trendi yakalanmıştır. Katılım bankaları esasında bilinen tüm bankacılık işlemlerinin
hemen hepsini yerine getirmekle birlikte bunları icra ederken faizsizlik ilkesi doğrultusunda
hareket etmektedirler. Katılım bankalarının ticari hayata ilişkin faaliyetlerin finanse edilmesinde
ve özellikle proje bazında, emeğin istihdam ve üretimde verimli bir şekilde yer alması için fon
kullandırma yöntemlerinin ana dayanağını teşkil eden Mudaraba’nın pazarlama çabalarında
etkili anlatılması ve kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bunun için de katılım bankaları,
tutundurma ve pazarlama iletişimi araçlarını etkili kullanmalıdır. Katılım bankalarının önemli
bir fon kullandırma yöntemi olan Mudaraba’nın içeriği ve esasları doğru bir şekilde pazarlandığı
takdirde hedeflerine daha hızlı ulaşabilecektir.
Anahtar Kelime: katılım bankası, mudaraba, pazarlama

1.Türkiye’de Katılım Bankları

1877 sayılı kanunla 1975 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk faizsiz bankası olan Devlet
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası’dır (Altan, 1998). 83/7506 sayılı ve 1983 tarihli yetki ile 70 Sayılı
Bankalar Kanununa tabi olmayan Özel Finans Kurumları’nın kurulmasına izin verilmesi ve
liberalizasyon sürecine girilmesi ile birlikte faize karşı hassasiyeti olan muhafazakâr kesimin
tasarruflarını değerlendirirken onların beklentilerini karşılamak üzere faizsiz bir sistemin
gerekliliği göz önüne alınarak ilk adımlar atılmıştır (Pakdemirli, 2000). Ardından sırasına göre
Anonim Şirket yapısı ile; 1985’de Albaraka Türk Özel Finans Kurumu ve Faisal Finans Kurumu,
1988 yılında Kuveyt Türk Evkaf Özel Finans Kurumu, 1991 yılında Anadolu Finans Kurumu, 1995
yılında İhlas Finans Kurumu, 1996 yılında Asya Finans Kurumu, 2005 yılında Anadolu Finans ile
Family Finans’ın birleşmesiyle Türkiye Finans Kurumu kurulmuştur (Özulucan, 2010:16). 4389
sayılı Bankalar Kanunu ve 4491 sayılı kanunla 1999 yılında bu kurumlar Bankalar Kanunu çatısı
altına alınmıştır (Ekren, 2010).
2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra İhlas Finans’ın TMSF’ye devrinden sonra tüm
bankacılık sisteminde yapılan düzenlemelere katılım bankaları da dâhil edilmiştir. Özel Finans
olan bu kurumların adı 2005’de Katılım Bankası olarak değiştirilerek 5411 sayılı bankacılık
kanunuyla ülkemizin bankacılık sistemindeki kuruluşlar; kalkınma ve yatırım bankası, mevduat
bankası ve katılım bankası olarak üç gruba ayrılmıştır (Uyan, 2005). “Katılım Bankası” ifadesiyle
bu kurumların asıl faaliyetlerinin bilinen haliyle bankacılık olduğu açık ve net tanımlanmıştır.
“Banka” sözcüğüyle finans çevrelerinde kimlik ve tanınabilme de kavramsal sorunun çözümü,
“katılım” sözcüğüyle yerine getirilen işlemlerin faizsiz olduğunun belli olması sağlanmıştır
(Akten Çürük, 2013).
1.1.Katılım Bankalarının Amaçları ve Çalışma Usulü
Katılım bankalarının temel amacı ticari bankalarla hemen hemen aynı olup pratikteki
yöntem ve dayanakları bakımından ayrılmaktadır. Buna göre katılım bankaları fon aktarma
fonksiyonu çerçevesinde ekonomi içinde yer alan ancak atıl durumdaki fonları toplayarak,
bunlara kendi sermayesiyle birlikte yabancı sermaye desteği de ekleyerek faizin yer almadığı
finanslama usulleri kapsamında ekonomi içinde değer yaratmaktır (Rodoplu, 1997). Katılım
bankalarının amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Akın, 1986, Omar ve Haq, 1996,
Özulucan ve Deran, 2009);
i.
İslami ilkelerin ekonomik ve iş hayatında tatbik edilmesi; Günümüz iş dünyasında
bankaların gerekliliği ve yeri tartışılmaz bir öneme sahipken bu gereksinim karşılanmasında
İslam’ın faiz konusundaki hassasiyeti çerçevesinde çözümler ortaya konulmasıdır.
ii.
Ekonomik ve sosyal hedeflere erişilmesine aracılık etme; Atıl fonların mali sisteme dâhil
edilmesi, bunu yaparken de mevduat toplama, tasarrufları kabul etme ve bunların istihdam
yaratma ve yatırımlara kaynaklık edecek şekilde ekonomik sisteme dâhil edilmesidir. Bu ilke,
bankaların fonksiyonların kaynaklara aracılık etme fonksiyonun katılım bankacılığındaki
karşılığıdır.
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iii.
Finansman sağlamada dengeli bir sistem kurma; Bu ilke katılım bankalarını diğer
bankalardan açık ve net bir şekilde farkını ortaya koyan ilkelerden biri olup fon sağlama ve fon
kullandırma sürecinde fayda/maliyet (nimet/külfet) dengesinin etkili olarak sağlanmasını ifade
etmektedir. Ayrıca bu ilke ile bir değer yaratmanın yanında genel anlamda da İslam Dünyasının
da gelecekteki kalkınması, refahı ve hayrı için gayret sarf etmeyi belirtmektedir.
iv.
Kar; Katılım bankalarının yegâne amacı ker elde etmek ve bunu paydaşlarına dağıtmak
değildir. Karz-ı Hasen yani iyi niyetli ve beklentisiz bir şekilde muhtaç olana mali yardımda
bulunmayı da ihmal etmeyecek şekilde varlığını devam ettirmek ancak bunu yaparken de
topluma faydalı olmayı sürdürebilmek için rasyonelliği İslami ölçülere göre gözetmek
v.
Diğer Gayeler; Katılım bankalarının icra ettikleri faaliyetlerde gözetmeleri gereken
amaçlar ise şu şekildedir;
a. Faizin yer almadığı mali sistemi güçlendirmek ve bunu yaygınlaştırmak.
b. Tasarruf ve fonlama dengesini gözeterek, fon arz edenlerle fon talep edenlerin mali
ilişkilerini İslami ölçülere göre sistemde işletmek.
c. Finansal gereksinimleri önceliklerine göre ve sosyal refahı gözeterek ilgili sektör ve
üretim birimlerine yönlendirmek.
Katılım bankaları yukarıda anlatılan amaç ve ilkeler çerçevesine kendisinden beklenen
bankacılık hizmeti verme görevine ek olarak faiz içermeyen seçenekler üretmek ve sağladıkları
fonları kar ve zarar ortağı olma usulüne göre hem üretimi hem de ticari yaşamı finanse etmeyi
ilke edinmektedirler. Buna göre katılım bankalarının çalışma ilkeleri şu şekildedir (Akın, 1986,
Omar ve Haq, 1996, Özulucan ve Deran, 2009);
i.
Risk muhakkak vardır; Riskin varlığına karşı, bankanın değerlerinin etkili ve verimli
girişimlere yönlendirilmesi gerekmektedir. Riskten kaçmak üzere faizin bir seçenek olarak
görülmemesi ve kazanç elde etmek için ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
ii.
Sosyal fayda gözetilir; Katılım bankalarının esas amacı salt kar peşinde koşmak değil,
sosyal faydayı gözeterek girişimciliği desteklemektir.
iii.
Risk paylaşılır; Katılım bankaları sağladıkları fonlarda sermaye riskini üstlenirken fon
sağladığı kişi ve kurumlar da işletme riskini taşırlar.
iv.
Faiz yasaktır; Fon sağlarken ve fon kullandırırken faiz vermez ve almazlar.
v.
Sermaye ilişkisi; Katılım bankacılığı müşareke ve mudaraba usulüne göre çalıştığından,
finans sağlayan bankanın verdiği kaynak iş yapan işletmeci elde ettiği karı banka ile paylaşır.
Yani sermaye ve emek ortaklığı belli nispetler oranınca paylaşılır.
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Tablo 6 ; Katılım Bankalarınca Verilen Hizmetler

Kaynak: http://www.turkiyefinans.com.tr.

2.Mudaraba (Emek-Sermaye Ortaklığı) ve Esasları

Katılım bankaları, topladıkları tasarruflara mümkün olan en yüksek ve güvenli kazancı
sağlamanın yanında müteşebbislere de mevcut piyasa şartlarında en ucuz ve en cazip fon
kullanma imkânlarını sunmaktır. Bu amaçla topladıkları fonlarla para ticaretine girmeyip,
bir malın alınıp-satılması veya kiralanması ya da bir malın veya hizmetin üretimi, dağıtımı
amacıyla ortaklık kurulması işlevini yerine getirirler (Deutsche Bank,2011). Katılım bankaları
bu prensiplere göre sanayi ve ticaret yatırımlarının mal temini yoluyla desteklenmesi ve nakit
sermaye vererek ticari faaliyetlere ortak olunması yoluyla mal alım-satım veya üretimine ortak
ya da destek olarak fon kullandırırlar (Özsoy, 1997, Atıcı,1996, Tok, 2009). Katılım Bankalarınca
uygulanan fon kullandırma yöntemleri kısaca aşağıda açıklanmıştır (Güngören, 2013);
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i.
Müşteriye nakit kullandırma yasaktır. Faizli enstrümanlar, domuz ve domuz eti, silah,
alkol, tütün ve K müstehcen yayınlar için fon kullandırılmaz. Satışı yapılmış ve faturası kesilmiş
mal finansman konusu yapılmaz. Malın piyasada alınıp satılan bir mal olması gerekir. Külçe
altın ve döviz para olarak kabul edilmekte ve bunların sadece peşin alım satımı yapılabilmekte,
finansmanı yapılmamaktadır. Ancak işlenmiş altın mal olarak kabul edildiğinden bunun
finansmanı (tüketilmiş enerji; elektrik, akaryakıt vb.) mümkün değildir.
ii.
Finansman ticaret formatında yapılmakta, ancak malı temsil eden fatura bankaya
kesilmediği için işlemin alım ve satıma uygunluğunun sağlanması açısından banka müşteriye
vekâlet vererek önce malı banka adına satın alma ve sonra kendine satma yetkisi verilmektedir.
iii.
Ödeme müşterinin mal ve hizmet temin etmek istediği satıcıya fatura karşılığında
yapılır. Önce müşteriden, satın almak istediği malın cinsi, niteliği, birim değeri, miktar ve
tutarım belirten bir Mal Talep Formu alınır. Bu talep formuna dayanarak, malın satın alınacağı
satıcıya bir sipariş formu gönderilir. Satıcı Sipariş Formunu ve Proforma faturayı bankaya
gönderir. Banka gerekli kontrolleri yapar. Kredisi ve limiti mevcut olan müşteriler için bu siparişi
uygun görürse fatura karşılığında ödemeyi yapar. Faturanın aslı müşteriye verilir. Fotokopisi
kredi dosyasında muhafaza edilir, faturaların mükerrer kullanımını önlemek amacıyla fatura
data sisteminden gerekli kontroller yapılır.
Mudaraba, girişimcinin emeği, tecrübesi ve bilgisiyle bankanın sermaye gücünü bir
araya getirerek ve faiz söz konusu olmadan meydana getirdikleri fon kullandırım yönteminin
genel adıdır (Zaim, 2006).Bilinen hali ile risk sermayesi ya da işletmecilikte bilinen hali ile
“melek yatırımcı (angel investors)” kavramı ile oldukça benzer bir yapıdadır. Bu sisteme
göre genç, büyüme potansiyeli olan işletme ve girişimcilere öz kaynak finansmanı sağlayan,
profesyonelce yönetilen fonlardır. Katılım bankası bu işlemlerde birden çok girişimciyle (coinverst) çalışmaktadır (Karabayır, vd.2012).
Bir girişim, yatırım ya da buna benzer bir amaçla emekle sermayenin birlikteliğine
gereksinim duyulan proje banka tarafından onaylanır. Ancak burada ticari bankalarla olduğu
gibi teminatlandırma ve kredilendirme sürecindeki mali istihbarat yapılmaktadır. Kendisine
sermaye verilen bireysel/tüzel kişi mudarib, sermayedar ya da fonlama yapan katılım bankası
ise Rabbul-mal sıfatını alır. Taraflar bir akitle aralarındaki hukuku başlatır ve sermaye girişimciye
verilir. Bu sistem aslında katılım bankalarının üçüncü tarafa ve daha çok tacirlere fon sağlama
sisteminin çatısını oluşturmaktadır (Ez-Zerka ve En-Neccar, 2003). Zira icare adı verilen ve
finansal kiralamanın karşılığına denk düşen fonlama metotları kavramsal dayanağında
buradan beslenir. Fon sağlayıcı olan Rabbul-mal, esas olarak mudaribin işlemlerine ve
tatbiklerine karışamaz. Fakat bu hükümde esneklik bulunmaktadır. Çünkü eğer mudarib
işlem ve tasarruflarında zarara doğru bir seyir gösterirse engel olma ya da fonlamayı kesme
gibi bir tedbir alınabilir. Bundan dolayı mudaribden belli dönemlerde mali durum ve seyir
hakkında belge ve bilgi talep edebilir (Çizakça, 1993). Mudaribin, aldığı borcu geri ödeyeceği
tutarın başlangıçta belirli olması ise sistemin faizden ayrıklığı konusunda eleştirebilir. Çünkü
sağlanan fon ile ne kadarlık bir kazancın ortaya çıkacağı ve bunun kesin olarak hangi sürede
gerçekleşebileceği mevcut piyasa koşullarında hesaplansa dahi geleceğin öngörülmesi
tahminden öteye gidemeyeceğinden zararın paylaşılması ve bunun nispetinin belirlenmesi
neredeyse mümkün değildir (Terzi, 2013). Belirsizlik nedeniyle banka mudaribini aralarındaki
akde göre her an denetleyebilmekte, resmi ve gayri resmi bütün kayıtları isteyebilmektedir
(Güngören, 2013, Küçükkocaoğlu, 2010, Takan, 2002). Süreç sonunda sağlanan kâr, rabbul-mal
ile mudarib tarafından önceden belirlenen nispete göre bölüştürülmekte, taraflar arasında
sabit bir tutar tayin edilmemiştir. Eğer zarar edilmişse, mudaribin bir ihmali veya anlaşma
şartlarını ihlali söz konusu olmaması için bu zarar rabbul-mal tarafından karşılanacaktır.
Mudarabanın temel özelliklerinin taraflarca dikkatli anlaşılması gerekmektedir. Bu doğrultuda,
esas olan emeğini, bilgisini ve tecrübesini ortaya koyanla sermaye sahibinin birlikte kâra ortak
olmalarıdır. Bunda dolayı kar payı gelir nispetleri evvelden belirlenmemiş olması, sağlanan
karın ise taraflarca belirlenen nispetlere göre paylaşılmasıdır. Ancak zarar halinde, zarar ağırlıkta
kime yüklenecekse yönetim ve denetim ona ait olmasıdır(Güngören, 2013, Cihangir, 1986).
Mudaraba yöntemi katılım bankalarının ticareti ve yatırımları finanse etmekte en çok
kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin odağında katılım bankalarının ticari finanslama ürünlerini
pazara sürme amacı vardır. Mudarabadan sonra karın paylaşımı ise örneğin; tarafların
anlaşmasına göre kârın yüzde 20’sinin Banka’ya, yüzde 80’nin de tasarruf sahibine verileceği
gibi olabilir (Kuran, 1986). Eğer ortada kâr ve zarar yoksa banka parasını verdiği gibi geri alır.
Ancak zarar edilmişse, bu zararı banka, verdiği teminattan dolayı da tasarruf sahibinden tazmin
eder. Kavram bu noktada artık şekillenmiştir ve girişimcinin bir “müşteri” olduğu ortaya çıkmıştır.
Zarar durumunda girişimcinin yani müşterinin kasıt veya ihmali varsa, bu zarar kendisine başta
teminatlarını nakde dönüştürmek olmak üzere tazmin ettirilir. Bununla beraber banka, zarar
ihtimallerini ortadan kaldırmak veya asgariye indirmek için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla,
sermayeye muhtaç bir şekilde elindeki yatırım veya ticari projesiyle gelen müşterinin bu
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projesini çok yönlü olarak etütlere tabi tutar, yani fizibilitesini yapar. Projeyi uygun ve kârlı
görmesi halinde banka müşterisine talep ettiği fonu kullandırır (Güngören, 2013).
Kötüye kullanma ihtimallerine karşı banka müşterisinden alım-satım işlerinin düzenli
bir şekilde hesabının tutulmasını isteyebilir. Ayrıca müşterilerin kötüye kullanma eğilimlerini
ortadan kaldırmak için beklenen miktarda kâr üretemeyen kişilere fon kullandırmaktan geri
durabilir. Bu yöntemle fon kullandırmak için, fonu kullanacak olan gerçek ve tüzel kişilerle
Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi düzenlenir. Bankalar, fon kullandırdığı gerçek ve tüzel
kişilerin kâr ve zararına, sözleşmede belirlenen oranlarda katılır. Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırım
Sözleşmesinde, bankaların kâr ve zarardan alacağı pay ve varsa alacağı teminatlar açıkça
gösterilir. Bu sözleşmede, projenin kârlılığından bağımsız olarak önceden belirlenmiş tutarda
kâr garanti edilmesine dair hükümler yer alamaz. Katılım Bankası ile yatırımcılar ve diğeri ise
Katılım Bankası ile girişimciler arasında olmak üzere iki yönlü bir ilişki vardır (Güngören, 2013,
El-Gamal and Inanoglu, 2005, Venardos, Angelo,2009).
Bu ilişkilerin aşamaları ise şu şekildedir; Banka ve yatırımcı mudaraba koşullarını müzakere
eder ve ardından yatırımcı elindeki fonu bankaya yatırır. Banka, fonu değişik varlıklara ve
projelere yatırır. Banka fonun kullanımıyla ilgili faaliyetleri yönetir. Fonların yatırıldığı iş/işler kâr
veya zararla (pozitif/ negatif ) sonuçlanır. Kâr (pozitif sonuç) olması durumunda; kâr, önceden
anlaşılmış oranlar üzerinden banka ve yatırımcı grubu arasında paylaşılır. Zarar (negatif sonuç)
olması durumunda; zarar yatırımcı tarafından karşılanır. Bunun sonucu olarak, fonun yatırıldığı
varlığın değeri ve yatırımcının anaparası azalmış olur (Gürdogan, 1998).
Mudaraba kendi içinde sınırlı ve sınırsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sınırlı mudaraba
da katılım bankasının girişimciye verdiği sermaye desteği belli bir işle sınırlandırılmaktadır.
Örneğin, yurt dışından bir makinenin getirilmesi ve bunu da belli bir tarihe kadar bir başkasına
satılması olabilir. Bu mudaraba türünde başlanan iş ve sonuçları hakkında önceden bir belirleme
ve neticesine yapılacak muamele tespit edilir. İkinci tür müdarada ise sınırsız mudaraba olup
bunda herhangi sınırlama ya da bir koşula bağlama söz konusu olmayıp katılım bankalarının,
ticari bankalarda olduğu gibi ticari kredi ürünlerinin bu alandaki karşılığı durumundadır (Kılıç,
1996).
Özetle mudaraba yönteminde, emeğe “Rabbul Mâl” sıfatıyla fon sağlanmasında “sınırlı”
olan metodun pek kullanılmadığı ancak ticaret ve üretim araçlarının finanslanmasında
esnekliği nedeni ile “sınırsız” yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Mudaraba, katılım bankaları
ile müşterilerin finans devinimi süreçlerinin tepe noktasında yer almakta olup icare, kurumsal
finansman, daimi/azalan ortaklık ve murabaha (maliyet+kârlı satış) gibi ticari işlemlere fon
kullandırım yöntemlerine de referans ya da kaynak olmaktadır.
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3.Mudaraba ve Ticari Pazarlama

Katılım bankalarının kendilerine has faizsiz yapısı nedeniyle pazar seçimi ve hedeflemeleri
ile ticari bankaların pazar yapılarından farklıdır. Ancak bu farklılık seçilen pazarın yapısından
değil pazarda faaliyet gösterenlerin tercihlerini kendilerine yönlendirmek şeklindedir. Diğer
bir deyişle ticari bankalar pazarın geneline ve ayrım gözetmeksizin ürünlerini lanse ederken,
katılım bankaları aynı pazar içindeki faize karşı hassas kesimleri hedef kendine çekmek üzere
pazarlama çabalarına yön vermektedir. Katılım bankalarının ticari segmentteki hedef kitlesi ise
KOBİ niteliğinde işletmeler ve gerçek kişi tacirler olmaktadır (Elfakhani,vd. 2007).
Ticari bankalar kredi pazarında firmaların risk ölçümlerini yaparken geçmiş yıllar mali
performansı ve teminatlandırma kapasitelerine göre fonlama yaparken, katılım bankaları
işletme ve fon talep edenlerin kendilerinden alacakları fon ile gelecekte sergileyecekleri
ticari başarı ve performansa ağırlık vermektedirler. Bundan dolayı mudariblerin projelerine
ve edinecekleri yatırım araçlarına önem verirler. Ayrıca, ticari bankalar kredi verdikleri kişi ve
kurumların elde edecekleri kar ya da zararla ilgilenmeksizin verdikleri kredinin sözleşmeye göre
geri ödenmesi beklerken, katılım bankaları mudaraba yöntemi nedeniyle kara ve zarara iştirak
etmektedir. Ticari bankalar kredilendirme sürecinde mali performans ve teminatlandırma
esasların katı kurallı davrandıklarından gelişme ya da yeni girişim sürecindeki işletmeler
henüz bu olgunluğa ulaşamadıklarından kredi olanakların yararlanamamakta ve piyasaya
girememektedirler. Bu durum karşısında istenen performansı gösterebilen işletmeler daha da
büyümekte ve yeniler için pazara giriş engeli durumu oluşmaktadır (De Lorenzo, 2000, Uslucan,
2013). Bu durum katılım bankaları için bir tercih nedeni olabilmektedir. Diğer yandan ister tüzel
isterse bireysel müşteriler olsun katılım bankalarını pek çok açıdan ticari bankalara göre tercih
edebilmektedir.
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Şekil 5 ; Katılım Bankalarının Tercih Edilme Nedenleri ve Dereceleri

Kaynak; Deloitte, 2014
Katılım bankalarının tercih edilme sebeplerinden birincisi “şube personeli ile yakın ilişkiler”,
ikinci en önemli sebep “dini hassasiyetlerin yönlendirmesi”; üçüncü sebep “insana saygı ve
hürmet”, “samimi ve yardımsever personel” ve “bilgili ve becerikli personel” ise dördüncü ve
beşinci sebepler olarak takip etmiştir. Bu analiz sonucuna göre katılım bankalarının en önemli
tercih sebebi müşterilerin banka ile olan iyi ilişkileri olarak gözlemlenebilir. Ayrıca bir diğer önemli
sonuç ise müşterilerin finansal beklentileri, ürün ve hizmet çeşitliliği, hızlı ve kolay erişebilir
hizmet değerlerinin, dini sebeplere nazaran daha az önemli olduğudur. Bu değerlendirmede
görülen katılım bankalarının müşteri ile birebir ilişkiye verdikleri önemin sonuçlarını aldıklarını
göstermektedir. Fakat müşterilerin gün geçtikçe şubelere daha az uğrayarak ağırlıklı teknolojik
çözümleri tercih etmeleri nedeniyle, müşteri ile yaratılan güçlü ilişki bağlarının gelecekte
banka performansına bugünkü kadar fark yaratıcı bir etkisi olmayacaktır. Üç kategoride yapılan
araştırma sonuçlarına göre müşterilerinin banka tercihlerindeki en önemli etkenler, komisyon,
masraf ve faiz oranlarının uygunluğu, ödeme ve para transferi hizmetlerinin etkinliği ve en son
olarak şubelere ulaşım ve iletişim olarak sıralanmıştır (Deloitte, 2014).
Katılım bankaları yukarıda da ifade edildiği gibi mudaraba ile geleceğe yönelik fonlamayı
ilke edindiğinden yeni ve küçük işletmelere fon kullandırarak onların pazardaki yerini
almasına destek olmakta ve bu şekilde ekonomi de yeni istihdam ve üretim artışında olumlu
bir rol üstlenebilmektedir. Katılım bankaları bu yönüyle, dini hassasiyet gerekçesi ile faizden
uzak durmaya çalışanların beklentilerine cevap verme görevi üstlenmekle birlikte en az bu
durum kadar önemli olan yeni, küçük ve görece zayıf nitelikteki KOBİ’leri kendine çekerek
onların ekonomiye katılımlarına destek olmaktadırlar. Buda katılım bankalarının pazarın her
yerinde olmasını sağlamakta ve alternatif finanslama yöntemleri kullandıklarından para ve
kredi piyasalarında rekabetçi davranabilmektedirler. Öte yandan katılım bankalarının sadece
“müslüman” lara hitap eden algısını kırarak olası bir ayrımcılık hissinin önüne geçmektedir (De
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Lorenzo, 2000, Uslucan, 2013). Sözü edilen bu faktörler katılım bankalarını belli bir müşteri
grubuna hizmet vermekten çıkararak pazarın genelinden rekabet etme olanağı sağlamaktadır.
Katılım bankaları da bunu bir fırsata dönüştürerek pazarlama çabalarında etkili bir araç
olarak kullanabilecektir. Nitekim bu yaklaşım tarzı müşterilerce de olumlu karşılanmış katılım
bankalarını istikrarlı bir şekilde müşteri ve şube sayısı, fonlama kapasitesi ve karlılık bakımından
büyütmüştür. Bu büyüme aşağıda Tablo 2 ve Tablo 3’de 2012, 2013, 2014 yıllarına ait veriler
gösterilmiştir.
Tablo 7 ; Katılım Bankaları ve Bankacılık Sektörü Seçilmiş Finansal Büyüklükler (2012-2013)
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Kaynak;
http://www.tkbb.org.tr/banka-ve-sektor-bilgileri-temel-gostergeler-sektormukayese-tablosu, E.T. 15.05.2015
Tablo 8 ; Katılım Bankaları ve Bankacılık Sektörü Seçilmiş Finansal Büyüklükler (2013-2014)

Kaynak;
http://www.tkbb.org.tr/banka-ve-sektor-bilgileri-temel-gostergeler-sektormukayese-tablosu, E.T. 15.05.2015
İlgili yıllara ait seçilmiş göstergelere bakıldığından katılım bankaları finansal büyüklük
bakımından ticari bankalara göre daha yüksek gelişme gösterdiği görülmektedir. Katılım
bankalarının ticari ürünlerini pazarlama konusunda tutundurma ve pazarlama iletişiminde
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etkinlik derecesini artırması gerekmektedir. Çünkü halen ticari bankaların öteden beri bilinen
ve alışılagelmiş ürünleri karşısında katılım bankalarının kendilerini yalnız bir kesim ya da gruba
hitap eden kurumlar olmadığını aksine ticari hayatın her aşamasında bir çözümü ve alternatifler
olduğunu göstermesi gerekmektedir.
Katılım bankalarının güven ve prestije dayalı olmanın yanında dini değerlere önem
verilmesi hususlarının etkili izah edilmesi ve doğru pazarlama stratejileriyle müşterilere
aktarılması gerekmektedir. Bu kurumların çalışma ilkeleri faizsizlik prensibinden ileri geldiği
için müşteriler, katılım bankalarına bu konuda tam olarak güvenebileceklerine inanmak
istemektedirler. Bundan dolayı katılım bankalarının güvenilir ve dine saygılı imajının daha
çok vurgulanarak pazarlama stratejilerinde kullanması gerekmektedir. Ancak bu manadaki
betimlemeler İslami esasları benimseyen bu kurumlarla çalışmayanları ötekileştirmeden ve
ayrımcılık algısı yaratmadan yerine getirilmelidir (Uslucan, 2013).
Katılım bankalarının kendilerini izah etmekte başarılı olması gereken bir diğer husus,
geleneksel bankaların uzun bir geçmişe dayalı tecrübe birikimine sahip olduğu düşüncesine
karşılık kendilerinin yetkinliğe sahip olduğu ve aynı zamanda mali yeterlik olarak kapasiteye
sahip olduklarını etkili bir şekilde anlatabilmelidirler. Bunun için de tutundurma çabalarında
başarılı olmalıdırlar. Çünkü bu noktada en önemli pazarlama yardımcı fonksiyonu olarak
tutundurma banka ile hedef müşteri arasında hizmete dair bilgilendirme, dikkat çekme,
hatırlatma, satın alma eylemine geçirme gibi iletişim kurma faaliyetlerinin tamamını kapsar.
Bu faaliyetler belli program dahilinde faiz hassasiyeti olan hedef müşteri üzerinde amaçlanan
algının ve tepkinin oluşturulması için bir sürece dayalı olarak yürütülmelidir (Öztürk ve Güven,
2014).
Katılım bankaları için mudaraba bir ürün olarak tek başına beklenen başarıyı
gerçekleştirmek için yeterli değildir. Çünkü bu fon kullandırma yöntemi pek çok yeni ürünün
doğmasına aracılık eden geniş kapsamlı bir hizmet olup özellikle geleceğe dair projelerin
üretilmesini teşvik etmektedir. Bu teşvik, katılım bankaları için önemli bir rekabet aracı ve
pazarlama enstrümanı olmaktadır.
Ülkemizde katılım bankaları rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermekte ancak ticari
bankalarla kıyaslandığında gelişme ve kurumsallaşmaya devam etmektedir. Bu yolda
sürekli olarak hizmetlerini çeşitlendirmektedirler ve bu sayede geleneksel ticari bankalarla
aralarındaki farkı giderek kapatmaktadırlar. Bu süreçlerde iyileştirme ve gelişmenin
edebilmesi için ekonomik kalkınma da çok önemli bir yere sahip olan KOBİ’lere mudaraba
merkezli ürünlerini başarılı projelerle pazarlayabilmelidirler. Bu da pazarlamanın tutundurma
fonksiyonlarındaki etkinliğe bağlıdır. Tutundurma çabalarında etkinliğin sağlanması ve
böylece hedeflenen başarıya ulaşmak için bu çabaların belli organizasyon içinde yürütülmesi
gerekmektedir. Katılım bankalarının pazarlama etkinliklerinde dar çevrede kalması, pazarlama
da kişisel satışçılara daha büyük sorumluluklar yüklemektedir. Ancak kişisel pazarlama çabaları
hedeflenen başarıya ulaşmakta yeterli olmayacaktır (Öztürk ve Güven, 2014).
Bu nedenle tutundurma faaliyetleri belli bölümlere ayrılarak yani tutundurma karması
oluşturularak ayrı ayrı, sistemli ve birbirlerini destekleyecek şekilde yürütülmelidir. Katılım
bankalarını öne çıkaran mudaraba aracının sürdürülebilir satış çabalarıyla pazarlanarak, bu
ürünün katılım bankalarına özel olduğunun ve bunun bir ayrıcalık olarak pazarlama metasına
dönüştürülebilmesi olumlu sonuçlar getirebilecektir. Katılım bankaları için geçmişi referans
alan fonlama yerine geleceğe yönelik gelişme ve büyümenin teşvik edildiği mudaraba bir
inovasyon aracı olarak kullanılabilir. Zira en başarılı tutundurma, hedef kitlenin zihninde yer
bulma mücadelesinde öne çıkmak olduğuna göre mudaraba buna en ideal adaydır.
2023 yılında bankacılık sektörünün yüzde 15’ini temsil etmesi planlanan katılım bankaları
için mevcut katılım bankalarının dönüşüm çabaları ve yatırımları, kamu bankalarının katılım
bankası kurma planı veya gündemdeki yasal düzenlemeler önemli adımlar olmakla birlikte
KOBİ’lere daha çok fon kullandırmak üzere bir eylem planı oluşturulması ve ayrıca gerek yurtiçi
gerekse yurtdışında sağlam ve hızlı adımların atılması gerekmektedir. Büyüme odaklı mudaraba
ürünlerinin geliştirilerek ve çeşitlendirilerek piyasa koşullarına entegrasyon derecesinin
artırılması gerekmektedir. Diğer taraftan satış ve pazarlama hedefleri ve stratejileri geliştirerek,
bu hedefleri desteklemek amacıyla başlangıçta hızla şubeleşmek ve özellikle yeni nesil
müşterilere yönelik teknolojik ürün ve hizmetler geliştirmek, analitik çözümlerle desteklenmiş
güçlü bir müşteri yönetim sistemi kurarak daha etkin hizmet verilmesini sağlamak ve hızla
artan personel sayısının eğitim seviyesini geliştirmek ve en önemlisi sadece dini hassasiyeti
olan müşterilere değil tüm piyasadaki müşterilere yönelik aksiyon almak katılım bankalarının
önümüzdeki yıllardaki en önemli gelişim alanları olacaktır (Deloitte, 2014).
SONUÇ
Katılım bankaları temel pazarlama stratejisi olarak müşteri kitlesini bilgilendirmeyi,
ürünleri konusundan eğitmeyi, tüm bankacılık gereksinimlerine cevap verebildiklerini, nitelikli
ve alternatif çözümler üretebildiklerini pazarlamada kullanmalıdırlar. Müşterileri nezdinde,
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kolay ulaşılabilir bir durumda olduklarını gösterirken KOBİ’ler için kendilerine has Mudarabanın
özel bir çözüm olduğu belirtilmelidir.
Katılım bankacılığının özelleşmiş ve geleneksel bankacılık tarafından sunulmayan
ürün ve hizmetlerinin özellikle müşterilerin katılım bankalarını kullanım süresi arttıkça
müşteri tarafından daha iyi anlaşıldığı görülmektedir. Bundan dolayı ticari pazarlama
çabalarında kullandırım sıklığını artırıcı önlemler alınmasında yarar vardır. Bu maksatla odak
grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay teknikleri, anket ve rekabetçi kıyaslama
uygulamalarına önem verilmelidir.
Katılım bankalarının faaliyet modelleri nedeniyle halen bankalarla çalışmayan veya asgari
düzeyde tutan ve güvene önem veren kitlelere ulaşma potansiyeli geleneksel bankalara göre
oldukça yüksek olup, bugünkü şube sayıları ve dağılımı yeterli görülmemektedir. Katılım
bankalarının özellikle son yıllarda hızla şubeleşme çabalarını önümüzdeki yıllarda da devam
ettirmeleri gerekmektedir. Diğer yandan katılım bankalarının faizsizlik ilkesine tam riayet
ettiğinin özellikle müşteriler nezdinde ikna edici açıklamalarla ifade edilmesi gerekmektedir.
Bankacılık sektörü genel olarak yoğun rekabetin yaşandığı bir alan olduğundan, artarak
devam eden rekabete karşı koymak ve başarılı olabilmek için müşteri memnuniyetini
kavramının stratejik pazarlama faaliyetleriyle geliştirmeye odaklanmalıdırlar. Bu süreçte
de katılım bankalarının, müşteri odaklı çalışan kurumlar ve bölümler olarak gelişmesi
gerekmektedir. Katılım bankalarının ticari bankalara göre en büyük dezavantajı ortada bir
risk durumunun söz konu olmasıdır. Bu da müşterilerin bazı çekinceler içine girmesine neden
olmaktadır. İşte bu çekince katılım bankaları için hem bir risk hem de bir fırsat olabilmektedir.
Eğer mudaraba yönetimindeki riskin paylaşıldığı ve sermayedarla mudaribin birlikte girişimde
bulunma sistemi anlatılabilirse katılım bankacılığı çok özel bir konuma kavuşacaktır.
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Selen Yılmaz2

ÖZET

Devlet ekonomi politikası olarak kullandığı teşviklerin, verimliliği ve istihdamı arttırmasını
beklemektedir. Verimlilik artışı, kişi başı üretimin artırılması ile sağlanırken, istihdam artışı
gerçekleştirilenfaaliyetlerde daha fazla işçi kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Uygulanan teşvikler
ise, devlet açısından oldukça maliyetli olmaktadır. Bu yüzden verilen teşviklerin hedefine
ulaşıp ulaşmaması ve kaynakların etkin dağılımının sağlanıp sağlanmadığının gözlemlenmesi
açısından etkinlik analizi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, 2008-2014
döneminde İç Anadolu bölgesi illerinin imalat ve hizmetler sektöründe uygulanan yatırım
teşviklerinin istihdam üzerindeki etkinliğini veri zarflama analizi (VZA) ile ölçmektir. Çalışmada
girdi olarak kullanılan değişkenler; yatırım teşvikleri belge sayısı ve sabit yatırım tutarıdır. Çıktı
olarak kullanılan değişken ise,yatırım teşvikli istihdam sayısıdır. Elde edilen bulgulara göre,
imalat sektöründe ilk sıralarda Karaman, Niğde, Sivas ve Eskişehir yer alırken; son sıralarda
Kırıkkale, Konya, Ankara ve Kırşehir yer almaktadır. Hizmetler sektöründe ise ilk sıralarda,
Ankara, Kayseri, Eskişehir ve Aksaray bulunurken, son sıralarda Kırşehir, Çankırı, Sivas ve Niğde
illeri yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler:Yatırım teşvikleri, istihdam, etkinlik, VZA, İç Anadolu Bölgesi İlleri

1.GİRİŞ

Küreselleşme, rekabet, yenilik ve diğer değişen şartlara uyum sürecini zorunlu hale
getirmektedir. Bu süreçte ekonomik dengesizliği azaltıcı politikaların önemi ortaya çıkmaktadır.
Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeler tarafından en sık başvurulan uygulamaların başında
teşvikler gelmektedir. Teşvikler, bölgeler arası eşitsizliği gidermede ve bölgesel gelişmeyi
sağlamada kullanılan en önemli politika araçlarından biri olma özelliğini taşımaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllardan itibaren çeşitli alanlarda farklı teşvik
uygulamaları söz konusu olmuştur. Özellikle de 1985 yılı teşvikler açısından bir dönüm
noktasını ifade etmektedir. 1985 yılında “Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu” uygulaması
başlatılmış ve bu sayede teşvikli yatırımlarda ciddi artışlar görülmüştür (Karabıçak, 2013).
Daha önceden dört bölgeyi kapsayan teşvik düzenlemesi, 2012 yılında çıkarılan “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkındaki Kararı” ile teşvik bölge sayısı altıya çıkarılmış ve illerin tamamının
kapsama alınması sağlanmıştır. Bu gelişmeler ışığında,ulaşılabilen en son verilere göre sektörel
açıdan değerlendirildiğinde; 2012-2013 döneminde, bir önceki döneme göre imalat sektörü
yatırımlarının belge adedi bazında %25’lik bir artışla 3.001 adede, sabit yatırım tutarının
%116’lık bir artışla 35,9 milyar TL’ye, istihdamın ise %53’lük bir artışla 95.119 kişiye ulaştığı
görülmektedir.Hizmetler sektöründe, belge adedi bazında %18’lik bir artışla 1.320 adede, sabit
yatırım tutarı %7’lik bir artışla 16,4 milyar TL’ye,istihdam ise %61’lik bir artışla 66.230 kişiye
çıkmıştır. Madencilik sektörü yatırımları belge adedi bazında %36’lık bir artışla 322 adede, sabit
yatırım tutarı %389’luk bir artışla 6,3 milyar TL’ye, istihdam ise %185’lik bir artışla 12.507 kişi
olarak gerçekleşmiştir. Enerji sektörüyatırımlarında ise belge adedinde %5 oranında bir düşüş
yaşanırken, sabit yatırım tutarı %28’lik bir artışla 17,5 milyar TL’ye, istihdam %5’lik bir artışla
3.936 kişiye ulaşmıştır (Ekonomi Bakanlığı, 2013). Buna göre, teşviklerin sektörel dağılımı
açısından, imalat sektörü birinci sırada yer alırken ikinci sırayı hizmetler sektörünün aldığı
görülmektedir.
Bir bölgeye/ile verilen yatırım teşviklerinin ve bu sayede sabit yatırımların artmasıyla
beraber yeni iş imkanlarının ortaya çıkmasıyla istihdam üzerinde olumlu etki yapması
beklenmektedir. Bu konuda ilgili literatür araştırıldığında, yatırım teşviklerinin istihdam
üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. İlk çalışmalardan
birini yapan Ay (2005), Türkiye’de yatırım teşviklerinin toplam sabit sermaye yatırımları
üzerindeki etkisini 1980-2003 yılları için incelemiştir. Buna göre teşviklerin toplam sabit
sermaye yatırımlarını pozitif yönde etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Akan ve Arslan (2008)
teşvik yatırımları ile istihdam arasında aynı yönlü bir ilişki olduğunu ve yeni yatırımların
istihdam olanaklarını arttığını ifade etmektedir. 1980-2008 döneminde Türkiye’de sektörel
teşviklerin istihdam ile ilişkisini inceleyen Yavuz (2010), yatırım teşviklerinin istihdamı olumlu
1
Yard. Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat
Bölümü,E-mail: seraps@nevsehir.edu.tr,
2
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yönde etkilediğini ortaya koymuştur.
Yatırım teşvikleri ile istihdam arasındaki ilişkinin yönü konusunda yapılan çalışmaların
dışında, Çiftçi ve Koç (2013) Türkiye’de 85029 adet teşvik belgeli yatırımların istihdam üzerindeki
etkinliğini yıllık olarak 1980-2011 dönemi için veri zarflama yöntemi (VZA) ile incelemiştir. Buna
göre, 1980’li yıllara nispeten 2000’li yıllardadaha az istihdama katkı sağlamasına karşın, 2010’lu
yılların başında bütün teşvik bölgelerinin istihdama etkin bir şekilde katkısı olduğunu ortaya
koymuşlardır. Bakırcı vd. (2014) bölgesel kalkınma politikalarının etkinliğini VZA yöntemiyle
belirlemeye çalışmıştır. Bu doğrultuda 2007-2012 dönemi için İBBS-Düzey 1’e göre 12 bölgenin
kamu yatırımları ve bölgesel yatırım teşviklerinin etkinliklerini değerlendirmişlerdir. Elde edilen
bulgular, etkinliğin bölgeler ve yıllar arasında farklılığını yansıtmaktadır.Batı bölgelerinin Doğu
bölgelerine göre daha yüksek etkinlik değerlerine sahipolduğu tespit edilmiştir.
Ekonomik krizlerin ortaya çıkardığıolumsuzlukların azaltılması ve ulusal-bölgesel-yerel
kalkınmanınsürdürülebilirliği hususunda teşvik politikalarının önemi oldukça büyüktür.Teşvik
politikalarının hedefinde ise üretimin ve buna bağlı olarak istihdam artışının sağlanması yer
almaktadır. Verilen teşviklerin hedefine ulaşıp ulaşmadığı da önemli bir tartışma konusudur.
Bu çalışmanın temel amacı ise, KOP bölgesi illerini de içine alan İç Anadolu bölgesindeki illerin
tamamı için 2008-2014 döneminde yıllık bazda imalat ve hizmet sektörlerinde uygulanan
yatırım teşviklerinin istihdam üzerindeki etkinliğini ölçmektir. Etkinlik ölçümü için, ilk kez
Charnes vd. (1978) tarafından geliştirilen ölçeğe göre sabit getiriye dayanan Veri Zarflama
Analizi (VZA) yaklaşımı kullanılmaktadır.

2.VERİ ZARFLAMA ANALİZİ

VZA, üretim fonksiyonunda yer alan değişkenlere ilişkin herhangi bir varsayım
gerektirmeyen bir ölçüm yöntemi olduğu için parametrik olmayan bir yöntemdir. VZA,
birden fazla girdi ve çıktıya sahip karar birimlerinin göreli etkinliklerini ölçmeye yarayan bir
yöntem olarak kullanılmaktadır (Haron ve ArulChellakumar, 2012: 237). Analiz sonucunda
bulunan etkinlik sınırının üstünde kalan en iyi karar verme birimleri görecelik etkin olarak
nitelendirilir ve bu birimler referans kümesi olarak adlandırılır (Ünal, 2008: 169). İlk olarak Farrell
(1957) tarafından ortaya atılan modelde, tek üretim girdisi ve tek çıktı kullanımı ile etkinlik
ölçümü söz konusudur. Daha sonra birden fazla girdi ve çıktının kullanılmasına imkân veren
CRS varsayımına dayanan model Charnes, Cooper ve Rhodes (1978, 1981) tarafından, VRS
varsayımına dayanan model ise Banker, Charnes ve Cooper (1984) tarafından geliştirilmiştir.
Ölçeğe göre sabit getiri (constantreturntoscale, CRS) ve ölçeğe göre değişken getiri
(variablereturntoscale, VRS) modelleri iki yönlü ele alınabilmektedir. Birincisi girdi yönlü,
ikincisi ise çıktı yönlü modeldir. Girdi yönlü modeller veri çıktı düzeyinde girdilerin kullanımını
minimize etmeyi amaçlarken, çıktı yönlü modeller ise veri girdi düzeyinde çıktıyı maksimize
etmeyi amaçlamaktadır. Çoğunlukla çalışmalarda girdi yönlü modeller tercih edilmektedir.
Bir üretim sürecinde ilk olarak girdi miktarlarının ayarlanabiliyor olması, girdi değişkenlerinin
çıktı değişkenlerine göre daha kolay kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle daha
çok girdi yönlü modeller yaygın olarak kullanılmaktadır(Chapelle ve Plane, 2005).Bu çalışmada
kullanılan girdi yönlü VZA modellerinin matematiksel ifadesi Tablo 1’de görülmektedir (Cooper,
Seiford ve Zhu, 2004: 13):

Tablo 1: Girdi Yönlü VZA Modelleri
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KISITLAR

Tablo 1’deki modellerde; değerlendirmeye alınan n adet karar birimi, her bir karar birimi
tarafından kullanılan m adet farklı girdi; karar birimleri tarafından üretilen s adet farklı çıktı
bulunmaktadır. Örneğin j. karar birimi i girdisinden
kadar çıktı üretmektedir.
göstermektedir.

kadar kullanmakta ve r çıktısından

’ler doğrusal programlama tarafından tayin edilen ağırlıkları

hesaplanan etkinlik skorunu,

ve

sırasıyla girdi ve çıktı fazlalıklarını

ve
ise “O” karar birimine ait gözlemlenen girdi ve çıktı değerlerini
ifade etmektedir.
göstermektedir.
CRS ve VRS modelleri esasen birbirine benzer nitelikte olmasına rağmen, aralarındaki
tek fark
şeklinde ilave bir konvekslikkısıtının modele eklenmesiyle CRS modeli
VRS modeline dönüşmektedir. Bu kısıt ile birlikte VRS modelinin, etkinlik sınırının ölçeğe göre
değişken(artan, azalan veya sabit) getiri özelliği göstermesine sebep olmaktadır.VRS modelini
kullanarak tüm karar birimleri için ölçeğe göre getiri tipi de belirlenebilir. VRS sınırı her zaman
CRS sınırının altında yer alır. CRS toplam etkinliği (teknik etkinlik x ölçek etkinliği) VRS ise teknik
etkinliği ölçtüğünden CRS etkinlik skoru, VRS etkinlik skorundan küçük veya ona eşit olacaktır.
VZA, doğru şekilde kullanıldığı zaman çok etkin bir araçtır. VZA’nın avantajları aşağıdaki
gibi sıralanabilir:
• Çok sayıda girdi ve çok sayıda çıktıyı kullanarak etkinlik ölçümü yapar.
• Doğrusal form dışında, girdi ve çıktıları ilişkilendiren bir fonksiyonel forma ihtiyaç
duymaz.
• Etkinlikleri hesaplanan karar birimleri göreli olarak tam etkinliğe sahip olanlarla kıyaslanır.
• Girdiler ve çıktılar çok farklı birimlere sahip olabilirler. Bu durumda, onları aynı biçimde
ölçebilmek için çeşitli varsayımlar kullanmaya, dönüşümler yapmaya gerek yoktur.

3.VERİ SETİ

Bu çalışmada literatürden hareketle iki girdi değişkeni(Öncel ve Şimşek, 2011; Yavuz,
2010; Akan ve Arslan, 2008) ve bir çıktı değişkeni (Şengül vd., 2013) kullanılmaktadır. Girdi
değişkenleri yatırım teşvikleri belge sayısı ve sabit yatırım tutarı olarak belirlenmiştir. Çıktı
değişkeni ise teşviklerin yarattığı istihdamdır. VZA yöntemlerinden sadece CRS modeli
kullanılarak analizler yapılmıştır.
Analizlerde kullanılan değişkenlerin 2008-2014 dönemi ortalamaları olarak hesaplanan
değerler Tablo 2’de verilmektedir. Buna göre, imalat sektöründe ortalama en yüksek teşvik
belge sayısı Konya iline aittir. İkinci sırada ise Ankara ili gelmektedir. En düşük ortalamaya
sahip il Kırıkkale, sonra ise Kırşehir’dir. Ortalama sabit yatırım tutarı açısından ilk sırada Ankara,
son sırada ise Kırıkkale yer almaktadır. Ortalama istihdam sayısı açısından ilk sırada yer alan il
Ankara, ikinci sırada ise Konya bulunmaktadır. İstihdam sayısı açısından en düşük değere ise
Kırşehir ili sahiptir.
Hizmetler sektöründe ise, teşvik belge sayısında ortalama olarak en düşük değer Kırşehir
iline aittir. Bunu Çankırı ve Kırıkkale illeri takip etmektedir. En yüksek ortalama belge sayısı
ise Ankara iline aittir.İkinci sırada ise, Konya ili gelmektedir. Ortalama en düşük sabit yatırım
tutarında ilk sırayı Kırşehir ikinci sırayı Çankırı ve üçüncü sırayı da Aksaray ili almıştır.
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Tablo 2: İller Bazında Değişkenlerin 2008-2014 Dönemi İçin Ortalama Değerleri
HİZMETLER SEKTÖRÜ

İMALAT SEKTÖRÜ
Belge
sayısı

Sabit yatırım
tutarı (TL)

İstihdam
edilen
kişi sayısı

Belge
sayısı

Sabit
yatırım
tutarı (TL)

İstihdam
edilen kişi
sayısı

(Girdi 2)

(Çıktı)

(Girdi
1)

(Girdi 2)

Aksaray

13

173.714.286

707

7,6

118.428.571

337

Ankara

101

808.714.286

2724

46,3

950.428.571

3457

Çankırı

11

253.142.857

848

3,0

11.571.428

67

Eskişehir

24

438.142.857

1112

7,4

67.714.285

363

Karaman

11

82.142.857

546

6,4

22.142.857

123

Kayseri

45

289.571.429

1166

11,0

230.000.000

792

Kırıkkale

5

28.571.429

162

4,0

25.571.428

105

Kırşehir

5

91.571.429

107

2,0

4.714.285

36

Konya

118

641.285.714

2412

25,4

206.142.857

891

Nevşehir

9

36.285.714

193

10,1

27.000.000

175

Niğde

12

96.571.429

376

10,1

32.142.857

123

Sivas

19

85.428.571

498

11,8

50.857.143

225

Yozgat

8

29.000.000

300

6,2

24.142.857

116

(Çıktı)

(Girdi 1)

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı (2015). Not:Tablodaki ortalama değerler yazarlar tarafından
hesaplanmıştır.
En yüksek sabit yatırım tutarı ise Ankara iline aittir. İkinci sırada ise Kayseri ili
gelmektedir. En yüksek ortalama istihdam sayısında ise yine ilk sırada Ankara ili gelmektedir.
Sonra sırasıyla Konya ve Kayseri ili yer almaktadır. En düşük ortalama istihdam edilen kişi sayısı
Kırşehir ve Çankırı illerinde görülmektedir.

4.ANALİZ BULGULARI

Çalışmada, başlangıçta KOP bölgesi illeri arasında bir etkinlik kıyaslaması planlanmış
fakat karar birimi (DMU) sayısı yeterli olmadığı için İç Anadolu bölgesi illerinin tamamı analiz
kapsamına alınmıştır. 13il sayısı Vassiloglou ve Giokas (1990) tarafından ifade edilen sezgisel
kuralına (karar birimi sayısı girdi ve çıktı toplamının en az iki katı olmalıdır) göre yeterli
görülmektedir. İmalat ve hizmetler sektörü yatırım teşviklerinden en çok faydalanan sektörler
olması nedeniyle tercih edilmiştir. Diğer sektörlere ait verilerin genellikle sıfır değerini alması
nedeniyle kapsam dışı bırakılmak zorunda kalınmıştır. Uygulamada, DEAFrontier yazılımının
akademik versiyonu kullanılmıştır.
İlk olarak imalat sektörü için CRS varsayımı altında illerin girdi yönlü etkinlik skorları ve
ölçeğe göre getiri durumları yıllar itibariyle Tablo 3’de görülmektedir.Yıllar itibariyle etkin
olan iller farklılık gösterse de 2008 krizi sonrası imalat sektörü ortalama etkinlik skorları İç
Anadolu bölgesi için bir artış göstermiştir. Fakat 2012 ve 2014 yıllarında ise etkinlik skorlarında
önemli düşüşler yaşanmıştır. Ortalama etkinlik skorlarına göre sıralamaya bakıldığında, imalat
sektöründe Karaman ilinin birinci sırayı aldığı görülmektedir. Niğde ikinci sırayı alırken, Sivas
üçüncü sırayı almaktadır. Konya, Ankara ve Kayseri gibi büyük şehirlerin ise imalat sektöründe
son sıralarda yer alması ise dikkati çekmektedir. Ayrıca bu üç ilin ölçeğe göre getiri durumları
626

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

incelendiğinde de genellikle ölçeğe göre azalan getiriye sahip olduğu görülmektedir. Bu
sonuca göre, girdilerde yapılacak bir birimlik artıştan daha az çıktıda artış olacağı ortaya
çıkmaktadır. Başka bir deyişle büyük illerde yapılan yatırım teşviklerinden daha az istihdam
edilecek kişi sayısı artış gösterecektir. Dolayısıyla Konya, Ankara ve Kayseri’de imalat sektörü
için yatırım teşviklerinin istihdam yaratma konusunda etkinliğinin az olacağı söylenebilir.
KOP bölgesi illeri incelendiğinde, Niğde’nin 2008-2010 döneminde etkin, diğer yıllarda
ise ölçeğe göre artan getiriye sahip olduğunu görülmektedir. Aksaray ili, ortalama etkinlik
skorunun en düşük olduğu 2012 yılında tek etkin il olarak karşımıza çıkmaktadır. Karaman ili
sadece 2014 yılında etkinliği sağlamış durumdadır. KOP bölgesinde yer alan büyük şehir olan
Konya ili ise, ele alınan dönem boyunca hiçbir yılda etkin olamamıştır.
Tablo 4’te ise, hizmetler sektörü için illerin etkinlik skorları yer almaktadır. İlk dikkati çeken
bulgulardan birisi, 2008 finansal krizini takip eden 2009 yılında illerin etkinliklerinin önemli
ölçüde düşmesidir. 2010 yılından itibaren etkinlik skorlarından bir iyileşme göze çarpmaktadır.
Hizmetler sektöründe etkinlik skoru açısından ilk sıralarda bu kez Ankara, Kayseri, Eskişehir
ve Konya gibi büyük şehirler başı çekmektedir. Hizmetler sektöründe Tablo 2’de görüldüğü
üzere dönem ortalaması olarak en yüksek teşviki Ankara almaktadır. İkinci sırada Kayseri en
yüksek teşvik miktarlarını almaktadır. Dolayısıyla bu illerin etkinlik düzeyleri ile kıyaslandığında
kaynak dağılımı açısından bu sektörde bir sorun olmadığı söylenebilir. Son sıralarda ise Sivas ve
Niğde yer almaktadır. İmalat sektörünün tam tersi bir şekilde hizmetler sektöründe etkinlikler
açısından bir sıralama söz konusu olmaktadır. Bunun nedeni olarak, büyük şehirlerde hizmet
çeşitliliğinin ve hizmet alanlarının gelişmiş olması ve bu alana yapılacak olan teşviklerin
istihdam üzerinde etkisinin önemli boyutlarda olacağı anlaşılmaktadır.
KOP bölgesi illeri incelendiğinde, imalat sektörünün aksine Niğde’nin 2008-2014
döneminde hiç etkin olmadığı görülmektedir.KOP bölgesi illeri içinde Aksaray ili, hizmetler
sektöründe 2008 ve 2012 yıllarında iki kez etkinliği yakalamış tek il olarak karşımıza çıkmaktadır.
Karaman ili sadece 2009 yılında etkinliği sağlamış durumdadır. İmalat sektöründe olduğu gibi
hizmetler sektöründe de Konya, ele alınan dönem boyunca hiçbir yılda etkin olamamıştır.
Sonuçlara genel olarak bakıldığında ele alınan dönemde hiç etkinliği sağlayamayan illerin
olduğu görülmektedir. 2008-2014 döneminde imalat sektöründe, Ankara, Kayseri, Kırşehir,
Konya ve Nevşehir illeri etkin olamamıştır. Hizmetler sektöründe ise, Konya, Niğde ve Sivas
illeri etkin olamamıştır. Tablo 2’ye bakıldığında bölge illeri içerisinde en yüksek teşvikin Ankara
iline verildiği görülmektedir. Fakat imalat sektöründe hiçbir yılda etkinliği sağlayamamış olması
ise göze çarpan bir bulgu olarak ortaya çıkmaktadır. Ankara’dan sonra imalat sektöründe en
yüksek teşvik miktarı Konya iline aittir. Yine Konya ilinin de ele alınan dönem boyunca hiçbir
yılda etkinliği sağlayamamış olması dikkat çekicidir.
Tablo 5 ve Tablo 6, etkin olmayan illerinölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında etkinliğe
ulaşabilmeleri için referans almaları gereken illeri göstermektedir. Referans olan iller etkin
olmayan illerin etkin sınırda yer almaları için girdi ve çıktı değerlerini örnek almaları gereken
ifade etmektedir.

YATIRIM TEŞVİKLERİNİN
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
YAKLAŞIMIYLA ETKİNLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İLLERİNDE İMALAT VE
HİZMETLER SEKTÖRÜ
ÜZERİNE BİR UYGULAMA
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Tablo 3: Yıllar İtibariyle Ölçeğe Göre Sabit Getiri Yöntemine Göre İMALAT Sektöründe
Etkinlik Skorları
İLLER

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

İllerin
Ortalaması

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Aksaray

0,56

ART

0,63

AZL

0,78

ART

0,43

ART

1,00

SABİT

0,41

ART

0,48

ART

0,61(6)

Ankara

0,50

AZL

0,57

AZL

0,79

AZL

0,64

AZL

0,17

AZL

0,31

AZL

0,22

AZL

0,46(12)

Çankırı

0,59

ART

0,29

ART

1,00

SABİT

1,00

SABİT

0,17

ART

1,00

SABİT

0,28

ART

0,62(5)

Eskişehir

1,00

SABİT

0,89

AZL

0,84

AZL

0,96

AZL

0,23

ART

0,44

AZL

0,24

ART

0,66(4)

Karaman

0,85

ART

0,82

ART

0,60

AZL

0,83

ART

0,50

ART

0,84

AZL

1,00

SABİT

0,78(1)

Kayseri

0,41

AZL

0,68

AZL

0,90

AZL

0,60

AZL

0,26

ART

0,41

AZL

0,15

ART

0,49(9)

Kırıkkale

0,09

ART

0,39

ART

0,99

ART

0,42

ART

0,26

ART

1,00

SABİT

0,17

ART

0,47(10)

Kırşehir

0,55

ART

0,15

ART

0,32

ART

0,39

ART

0,16

ART

0,88

ART

0,16

ART

0,37(13)

Konya

0,49

AZL

0,96

AZL

0,55

AZL

0,49

AZL

0,21

AZL

0,32

AZL

0,22

AZL

0,46(11)

Nevşehir

0,43

ART

0,88

ART

0,95

ART

0,58

ART

0,42

ART

0,41

ART

0,18

ART

0,55(8)

Niğde

1,00

SABİT

1,00 SABİT

1,00

SABİT

0,75

ART

0,28

ART

0,51

AZL

0,15

ART

0,67(2)

Sivas

0,84

AZL

1,00 SABİT

0,42

AZL

0,82

AZL

0,43

ART

0,75

ART

0,35

ART

0,66(3)

Yozgat

0,28

ART

0,39

0,66

ART

0,37

ART

0,24

ART

1,00

SABİT

1,00

SABİT

0,56(7)

ORT

0,58

0,67

ART

0,75

0,64

0,33

0,64

0,35

ORT: Yıllık olarak 13 ilin ortalama etkinlik skorunu göstermektedir.
ÖLÇ: Ölçeğe göre getiri durumunu göstermektedir.
Parantez içindeki değerler, illerin yıllık ortalama skorlarına göre etkinlik sıralamasını göstermektedir.
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Tablo 4: Yıllar İtibariyle Ölçeğe Göre Sabit Getiri Yöntemine Göre HİZMETLER
Sektöründe Etkinlik Skorları
İLLER

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

İllerin
Ortalaması

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Skor

ÖLÇ

Aksaray

1,00

SABİT

0,13

ART

0,41

ART

0,44

ART

1,00

SABİT

0,70

ART

0,83

ART

0,64 (4)

Ankara

0,50

AZL

0,39

AZL

0,68

AZL

0,70

AZL

1,00

SABİT

1,00

SABİT

1,00

SABİT

0,75 (1)

Çankırı

0,00

0,87

ART

0,26

ART

0,00

0,56

ART

0,38 (11)

1,00 SABİT

0,00

Eskişehir

0,53

ART

1,00

SABİT 1,00 SABİT

0,46

ART

0,58

ART

0,82

AZL

0,37

ART

0,68(3)

Karaman

0,21

ART

1,00

SABİT

0,47

AZL

0,70

ART

0,10

ART

0,64

ART

0,24

ART

0,48(7)

Kayseri

0,22

ART

0,17

ART

0,84

AZL

1,00

SABİT

0,63

ART

1,00

SABİT

1,00

SABİT

0,69 (2)

Kırıkkale

0,00

0,00

ART

0,90

ART

0,23

ART

0,33

ART

0,60

ART

1,00

SABİT

0,44(9)

Kırşehir

0,00

0,09

ART

0,61

ART

0,41

ART

0,68

ART

1,00

SABİT

0,00

Konya

0,25

AZL

0,17

ART

0,67

AZL

0,75

AZL

0,90

AZL

0,52

ART

0,66

AZL

0,56(6)

Nevşehir

1,00

SABİT

0,29

ART

0,40

AZL

1,00

SABİT

0,49

ART

0,47

AZL

0,63

ART

0,61(5)

Niğde

0,17

ART

0,03

ART

0,22

ART

0,37

ART

0,23

ART

0,77

AZL

0,44

AZL

0,32(13)

Sivas

0,07

ART

0,10

ART

0,31

AZL

0,58

ART

0,33

ART

0,60

AZL

0,64

AZL

0,38(12)

Yozgat

0,00

0,08

ART

0,74

ART

0,89

ART

1,00

SABİT

0,01

ART

0,50

ART

0,46(8)

ORT

0,31

0,27

0,64

0,65

0,59

0,63

0,40(10)

0,61

ORT: Yıllık olarak 13 ilin ortalama etkinlik skorunu göstermektedir.
ÖLÇ: Ölçeğe göre getiri durumunu göstermektedir.
Parantez içindeki değerler, illerin yıllık ortalama skorlarına göre etkinlik sıralamasını göstermektedir.
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Tablo 5: Etkin Olmayan İllerin Referans Alabileceği İller(İMALAT SEKTÖRÜ)
İLLER

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aksaray

Niğde

Niğde

Çankırı-Niğde

Çankırı

Aksaray

Kırıkkale-Yozgat

Karaman-Yozgat

Ankara

Eskişehir

Niğde

Çankırı-Niğde

Çankırı

Aksaray

Kırıkkale-Yozgat

Yozgat

Çankırı

Niğde

Niğde

Çankırı

Çankırı

Aksaray

Çankırı

Yozgat

Eskişehir

Eskişehir

Niğde

Çankırı-Niğde

Çankırı

Aksaray

Çankırı-Kırıkkale

Karaman-Yozgat

Karaman

Niğde

NiğdeSivas

Çankırı-Niğde

Çankırı

Aksaray

Kırıkkale-Yozgat

Karaman

Kayseri

Niğde

Niğde

Çankırı-Niğde

Çankırı

Aksaray

Kırıkkale-Yozgat

Yozgat

Kırıkkale

Niğde

Niğde

Çankırı-Niğde

Çankırı

Aksaray

Kırıkkale

Karaman

Kırşehir

Niğde

Niğde

Çankırı

Çankırı

Aksaray

Yozgat

Karaman

Konya

Niğde

Niğde

Çankırı-Niğde

Çankırı

Aksaray

Kırıkkale-Yozgat

Yozgat

Nevşehir

Niğde

NiğdeSivas

Niğde

Çankırı

Aksaray

Kırıkkale-Yozgat

Karaman-Yozgat

Niğde

Niğde

Niğde

Niğde

Çankırı

Aksaray

Kırıkkale-Yozgat

Yozgat

Sivas

Niğde

Sivas

Çankırı-Niğde

Çankırı

Aksaray

Yozgat

Yozgat

Eskişehir

NiğdeSivas

Niğde

Çankırı

Aksaray

Yozgat

Yozgat

Yozgat

Tablo 6: Etkin Olmayan İllerin Referans Alabileceği İller (HİZMETLER SEKTÖRÜ)
İLLER

2008

2009

2010

2012

2013

2014

Nevşehir

Aksaray

Ankara
Kırşehir

Kayseri
Kırıkkale

Ankara

Ankara

Aksaray

Aksaray

Karaman

Ankara

Nevşehir

Eskişehir

Eskişehir

Kayseri
Nevşehir

Ankara

Çankırı

Kayseri
Nevşehir

Yozgat

Çankırı

Kayseri
Kırıkkale

Eskişehir

Aksaray
Nevşehir

Eskişehir

Eskişehir

Kayseri
Nevşehir

Ankara
Yozgat

Ankara
Kırşehir

Kayseri
Kırıkkale

Karaman

Nevşehir

Karaman

Çankırı

Nevşehir

Ankara
Yozgat

Ankara
Kırşehir

Kayseri
Kırıkkale

Kayseri

Aksaray
Nevşehir

Eskişehir
Karaman

Eskişehir

Kayseri

Ankara
Yozgat

Kayseri

Kayseri

Çankırı

Kayseri
Nevşehir

Ankara
Yozgat

Ankara
Kırşehir

Kırıkkale

Karaman

Eskişehir

Kayseri
Nevşehir

Yozgat

Kırşehir

Kırıkkale
Kırşehir
Konya

Aksaray
Nevşehir

Eskişehir
Karaman

Çankırı
Eskişehir

Kayseri
Nevşehir

Ankara
Yozgat

Ankara
Kayseri

Ankara
Kayseri

Nevşehir

Nevşehir

Eskişehir
Karaman

Çankırı
Eskişehir

Nevşehir

Yozgat

Ankara
Kırşehir

Kayseri
Kırıkkale

Niğde

Aksaray
Nevşehir

Karaman

Çankırı
Eskişehir

Kayseri
Nevşehir

Ankara
Yozgat

Ankara
Kırşehir

Kayseri
Kırıkkale

Sivas

Nevşehir

Karaman

Çankırı
Eskişehir

Kayseri
Nevşehir

Yozgat

Ankara
Kırşehir

Kayseri
Kırıkkale

Karaman

Çankırı

Nevşehir

Yozgat

Ankara
Kırşehir

Ankara
Kayseri

Yozgat
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5.SONUÇ

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel sorunu bölgesel kalkınmadaki
farklılıklardır. Gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin olan bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi
için kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması gerekir. Bölgesel kalkınmadaki dengesizliklerin
en aza indirgenmesi amacıyla devlet tarafından çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Yatırım
teşvikleri bunlardan sadece bir tanesidir. Uygulanan bu teşviklerin etkinliğinin ölçülmesi de
kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı konusuna ışık tutacak bir yaklaşım olacaktır. Bir ülke
içerisinde bölgeler arasında farklılık olabilirken, bir bölgedeki iller arasında da kalkınmada
farklılıklar gözlenebilmektedir.
Bu çalışmada, İç Anadolu bölgesinde yer alan 13 il arasında yatırım teşviklerinin istihdam
yaratma konusundaki etkinliği hem imalat hem de hizmetler sektörü açısından karşılaştırılmıştır.
Veri zarflama analizi ile yapılan etkinlik ölçümünde teşvik belge sayısı ve teşvik belgeli yatırım
tutarı girdi değişkeni olarak alınırken, yatırım teşvikleri ile yaratılan istihdam ise çıktı değişkeni
olarak kullanılmıştır. İç Anadolu bölgesi illerinde imalat ve hizmetler sektörünün verileri analize
uygun olduğu ve özellikle de teşviklerden en çok payı bu iki sektör aldığı için diğer sektörler
kapsam dışı bırakılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre, imalat sektöründe teşviklerin yıllar itibariyle etkinliği
incelendiğinde büyük şehirlerin son sıralarda yer aldığı, hizmetler sektöründe ise büyük
şehirlerin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. İmalat sektöründe ilk sıralarda Karaman, Niğde,
Sivas ve Eskişehir yer alırken; son sıralarda Kırıkkale, Konya, Ankara ve Kırşehir yer almaktadır.
Hizmetler sektöründe ise ilk sıralarda, Ankara, Kayseri, Eskişehir ve Aksaray bulunurken, son
sıralarda Kırşehir, Çankırı, Sivas ve Niğde illeri yer almaktadır.
Elde edilen analiz sonuçları ile kesin bir yargıya ulaşılması mümkün görülmemelidir.
Burada ulaşılan sonuçlar birer tavsiye niteliğindedir. Çalışma kapsamına alınan girdi ve çıktı
değişkenlerine göre etkinlik düzeyleri değişiklik gösterebileceğinden, burada kullanılan girdi
ve çıktı değişkenleri bağlamında sonuçlar dikkate alınmalıdır.

YATIRIM TEŞVİKLERİNİN
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
YAKLAŞIMIYLA ETKİNLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İLLERİNDE İMALAT VE
HİZMETLER SEKTÖRÜ
ÜZERİNE BİR UYGULAMA
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NİĞDE İLİ SANAYİ VE TİCARET ALANLARINDA DURUM TESPİTİ VE
GELİŞME POLİTİKALARI: GZFT ANALİZİ ÖRNEĞİ
Okyay Uçan1

ÖZET

Niğde ili 2009-2013 verileri ışığında ilin sanayi ve ticaret alanlarındaki mevcut durumunun
TR71 bölgesindeki diğer illerle karşılaştırmalı olarak analizi yapılmıştır. Çalışmada mevcut
durum göz önüne alınarak, ilin GZFT analizi yapılmıştır. GZFT analizi çerçevesinde de ilin
sanayi ve ticaret alanlarında gelecek 20-25 yıldaki ilerlemesini sağlayacak gelişme politikaları
önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanayi, Ticaret, Politika, GZFT Analizi

1.GİRİŞ

Hammaddelerin ya da yarısı işlenmiş olan maddelerin kullanıma hazırlıklı hale getirilmesi
işlemine sanayi denmektedir. Geniş anlamda sanayi kar sağlayıcı her türlü mal ve hizmet
üretimini ifade etmektedir. Sanayi, ülkelerin ekonomik gelişmesinde oldukça önemlidir.
Çünkü gelişmiş ülkeler sahip oldukların zenginliklerinin mühim bir bölümünü sanayileşme
ile sağlamışlardır. Sanayici de toplumda en önemli işleve sahip insan konumundadır. Ülke
ekonomisinin en dinamik ve üretken kesimi sanayidir. İhracatımızın %90’ı sanayi ürünlerinden
gerçekleşmektedir. Sanayileşme ile birlikte daha önce dışardan ithal edilen mallar kendi
ülkemizde üretilmeye başlanmış ve birçok insana iş alanı açılmıştır. Ayrıca, dış ülkelere ihraç
edilen ürünlerle ekonomiye büyük katkılar da sağlanmaktadır. Sanayileşmeyle ülkemizdeki
zengin hammadde kaynakları değer kazanmıştır. Ülkemizde sanayi daha çok tarıma bağlı
olarak gelişmiştir. Son yıllarda Türkiye sanayi ülkesi olma durumuna geçmiştir. Ülkemizdeki
başlıca sanayi çeşitlerine bakıldığında; Besin Sanayisi (Un ve un ürünleri, süt ve süt ürünleri,
yağ, konserve, şeker, çay vb. sanayiler), Tütün ve İspirtolu İçki Sanayisi, Dokuma ve Deri Giyim
Sanayisi, Maden Sanayisi, Makine Sanayisi, Kimya Sanayisi, Orman Sanayisi, Çimento Sanayisi,
Cam ve Seramik Sanayisi sayılabilir( Niğde İl Özel İdare, 2014).
Bir ülkenin sanayisinin geliştiği bölgeler, illerin yerleşim planına göre değişmektedir.
Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Mersin gibi büyük şehirlere mesafe bakımından çok yakın
olan Niğde ili, diğer TR71 Bölgesi illerine kıyasla sanayi anlamında çok da fazla gelişim
gösterememiştir.
Çalışmanın ilk bölümlerinde Niğde İli sanayi ve ticaret alanlarındaki mevcut durum
bilgisi verildikten sonra güçlü, zayıf yönlerinin tespiti ile fırsat ve tehditlerin belirlenmesi
için GZFT analizi yapılmıştır. Son olarak bu analiz ışığında Niğde ili için uzun vadeli gelişme
politikaları belirlenmeye çalışılmıştır.

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR71 Bölgesinde, sanayinin yarattığı katma değer, tarımdaki değere çok yakındır. Bu
yakınlık, istihdamdaki oranlarda da gözlenmektedir. Bu durum, TR71 Bölgesi ekonomisinde
tarımın hala önemli bir payı olduğunu göstermektedir. Girişim sayısı olarak da imalat sanayi
bölge ekonomisinde ön plana çıkmamaktadır. TR71 Bölgesi’ndeki imalat sanayi sektörlerine
bakıldığında, baskın bir sektör görülmemektedir. Her ne kadar bölgede imalat sanayinde
belirgin olarak öne çıkan sektörler bulunmasa da belli illerde işletmelerin kısmen yoğunlaştığı
sektörler mevcuttur. İşletmelerin yoğunlaştığı sektörlerin başında mobilya sanayi gelmektedir.
Bölgede tarımın ağırlığı nedeniyle tarıma dayalı sanayi, imalat sanayindeki sektörler arasında
önemli bir role sahiptir. Son yıllarda bu sektörde yapılan büyük yatırımlar, bir yandan bu
sektördeki yatırımcının profilinin olumlu yönde değişmesine katkıda bulunmakta, diğer
yandan da yeni işletmelerin bölgeye çekilmesine yol açmaktadır.
2.1. NİĞDE İLİNDE SANAYİNİN MEVCUT DURUMU
TR71 Bölgesi’ndeki tüm illerde tarıma dayalı sanayi ihmal edilmeyecek bir yer tutmakta ve
gelecek için de büyüme potansiyeli en yüksek sektörlerden biri olarak görülmektedir. Tekstil
ve deri sanayi bölgedeki geleneksel sektörlerdendir ve özellikle Niğde ili sanayisinde önemli
bir yer tutmaktadır. İlin Çukurova bölgesi ile otoyol bağlantısı, hammadde temininde önemli
avantaj teşkil etmektedir. Yeni yatırımların değer zincirindeki eksik alt sektörlere yönlenmesi
ve işletmelerin yüksek katma değerli ürünlere yönlendirilmesiyle Niğde ili tekstil ve hazır giyim
sektöründe önemli bir konuma gelebilecek potansiyele sahiptir. Niğde ili, sanayi bakımından
önemli bir altyapıya sahiptir. Özellikle tekstil başta olmak üzere önemli sanayi tesisleri
bulunmaktadır. İl ihracatının çok büyük bir kısmını tekstil, gıda sanayi ve maden ürünleri
1
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oluşturmaktadır. Niğde ili, ürettiği kaliteli iplik ile anılmaktadır. Niğde ilindeki tekstil işletmeleri,
dünyanın önemli markalarına hammadde sağlamaktadır. Tekstil ve deri sanayi, bölgedeki
geleneksel sektörlerdendir ve özellikle Niğde ili sanayisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Niğde ilinde sanâyi 1980 yılından sonra ve bilhassa son yıllarda gelişmeye başlamıştır.
1964 yılında 10 kişiden fazla işçi çalıştıran sanâyi işyeri 3 iken, günümüzde bu sayı 50’yi aşmıştır.
Niğde ilinde, özellikle tekstil başta olmak üzere, önemli sanayi tesisleri bulunmaktadır.
Çimento fabrikası, Bor Şeker Fabrikası, un fabrikaları, süt ve süt ürünleri üretimi, beton direk
fabrikası, otomobil yedek parça (rotbaşı, rotel ve rot çubuğu) îmâl eden fabrika ve Birko Halı
Fabrikası önde gelen sanayi işletmeleridir(http://www.cografya.gen.tr/tr/nigde/ekonomi.html).
Niğde ili; sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık ve madencilikte önemli yatırımlara ve altyapıya
sahiptir. Özellikle tekstil (iplik, halı vb.), meyve suyu, otomotiv parçaları, deri tabaklanması
ve işlenmesi, madencilik (kalsit vb.) gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmeler
bulunmaktadır. Tekstilde kendisi ile sembolleşmiş ulusal bir markaya (Koyunlu) sahiptir.
İl ihracatının çok büyük bir kısmını, tekstil ve gıda sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Niğde
ili, ürettiği kaliteli iplik ile anılmaktadır. Niğde ilindeki tekstil işletmeleri, dünyanın önemli
markalarına hammadde sağlamaktadır. Yine Niğde ili, otomotiv parçaları üretimi alanında
Türkiye’nin en önemli firmalarından birine de sahiptir(DİTAŞ A.Ş.). Otomotiv parçaları
üretimi alanında Türkiye’nin en önemli firmalarından biri olan DİTAŞ Doğan Yedek Parça A.Ş.
ise otomotiv sektöründe rot ve rot başı üretmekte olup 2013 yılında en çok ihracat yapan
fabrikalardan biri olmuştur. Ayrıca, Niğde ilinde önemli meyve suyu ve gazoz üretim fabrikaları
yer almaktadır. Bunlar da üretimlerinin önemli bir kısmını yurt dışına ihraç etmektedirler. Bu
anlamda Niğde Gazozu ülke genelinde ve yurt dışında marka olmuştur. 1993 yılında kurulan
Göknur Gıda A.Ş. ve Kızıklı Gıda firmaları, ilde meyve suyu konsantresi ve pulpu üretimi
yapmaktadır. Bunlar da üretimlerinin önemli bir kısmını yurt dışına ihraç etmektedirler. Niğde
ili, aynı zamanda, tarihsel olarak ham deri işletmeciliği ile de bilinmektedir. Türkiye ham deri
üretiminin %10’u Bor ilçesinde işlenmektedir. Deri sektörü, Niğde ili Bor ilçesinde geleneksel
bir sektördür Bor ilçesinde OSB Dericilik İhtisas OSB’si olarak kurulmuştur. Ancak bugün, sadece
dericik değil diğer sektörler de Bor OSB’de faliyette bulunmaktadır.
Niğde ilinde, ağırlıklı olarak, meyve suyu, meyve konsantresi, makine halısı, çeşitli
tipte pamuk iplik, mensucat, otomotiv yedek parçası (rot, rotbaşı, rotil kolu), makine yedek
parçaları, mikronize kalsit ve deri ihraç edilmektedir.
2.1.1 NIĞDE İLINDE SANAYI İŞLETMELERININ SEKTÖREL DAĞILIMI
Niğde ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında; %18’lik oran
ile gıda ürünlerinin imalatı, %12 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı sektörlerinin arasında yer
aldığı görülmektedir(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İlin Sanayi Durum Raporu, 2013).
Sanayi sicil kayıtlarına göre, Niğde ilinde kayıtlı işletmelerde çalışan personel sayısı
6.264’tür. Ar-Ge birimi bulunan firma sayısı 8, kalite kontrol birimi bulunan firma sayısı 37’dir.
Harita.2’de, Türkiye’de demir dışı metal cevherleri madenciliği haritası yer almaktadır.
Renklendirmeden de anlaşılacağı üzere, Niğde ili ve İzmir ili farklı bir kalem türünde (değerli
metal cevherleri ve konsantreleri) diğer illerden ayrılmaktadır ve Türkiye’de tek olma
özelliğindedirler.

Harita.2: Türkiye’de Demir Dışı Metal Cevherleri Madenciliği Dağılımı
Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2014.
Niğde ilindebulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında en büyük pay
gıda ürünleri imalatındadır. Bu kalemi sırasıyla madencilik ve taşocakçılığı, deri ve ilgili ürünler
imalatı ve tekstil ürünleri imalatı takip etmektedir.
Harita.3’de, Türkiye’deki derinin tabaklanması ve işlenmesi dağılım haritası verilmiştir. Deri
işi ile yoğunlukla Ege ve Marmara Bölgelerinin uğraştığı görülmektedir. Niğde ili için önemli
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Harita.3:Türkiye’de İllere Göre Derinin Tabaklanması ve İşlenmesi Dağılımı
Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2014.
Harita 4’te, gıda sektörü ile ilgili olarak Türkiye’de etin işlenmesi ve saklanması dağılımı
verilmiştir. Buna göre Niğde ve Adana illeri taze veya soğutulmuş koyun eti faaliyet kolu
alanında tek iki il olma özelliği göstermektedirler.
Harita.2, Harita.3 ve Harita 4 göz önüne alındığında, Niğde ili için büyük bir potansiyel göze
çarpmaktadır. TOBB Sanayi Veri Tabanı verilerine göre Niğde ilinde hali hazırda üretimde olan
sanayi işletme dalları dağılımı, doğru bir strateji kullanılırsa gıda, madencilik ve deri ürünleri
imalatında (belli alt alanlarda) Niğde ilinin ilk sırada olduğu ve imalat anlamında yarışacak
konumda da kimsenin bulunmadığı görülmektedir.

Harita 4:Türkiye’de Etin İşlenmesi ve Saklanması Dağılımı
Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2014.
Bu çerçevede, Niğde ili bu özelliğini kullanarak kendini daha da iyi konumlara
getirebilecektir. Tablo 1’de, sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı yer almaktadır. Tablo 1’de
ayrıca, bu işletmelerin alt dallarına göre bölgedeki ve Türkiye’deki yatırımdan aldığı paylar da
yüzdelik olarak verilmiştir.
Tablo 1: Niğde İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı

SEKTÖRLER

İLDEKİ
PAYI
(%)

BÖLGEDEKİ
YATIRIMDAN
ALDIĞI
PAY(%)

Türkiye’DEKİ
YATIRIMDAN
ALDIĞI PAY(%)

Tekstil Ürünleri İmalatı

55,2

4,9

0,7

Madencilik ve Taşocakçılığı

16,9

7,4

0,5

Yaş Sebze ve Meyve Yetiştirilmesi

11,2

29,3

1,9

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayii

6,5

12,5

0,2

Derinin Tabaklanması ve İşlenmesi

3,2

82,5

1,2

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin
İmalatı

1,6

76,4

3,1

Plastik Ürünleri İmalatı

1,6

13,8

0,1
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Öğütülmüş Tahıl Ürünleri İmalatı(Hububat)

1

11,2

0,5

Hayvancılık

0,9

1,4

0,1

Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı

0,9

7,8

0,2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

0,3

1,5

0

Giyim Eşyası İmalatı

0,3

0,3

0

Mobilya İmalatı

0,1

5,4

0,1

Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı

0,1

0,8

0

Diğer Metal Eşyaların İmalatı

0,1

2

0,1

Makine ve Teçhizat İmalatı

0,1

0,7

0

Metal Eşya Sanayii

0,1

0,5

0

Kaynak: NİTSO, 2014.
2.1.2 İŞYERI ÖLÇEKLERI VE ŞIRKETLEŞME
Tablo 7.1’de, 2013 yılında esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı esnaf sayıları Niğde ili, TR71
Bölgesi ve Türkiye için ayrı ayrı verilmiştir.
Tablo 7.1: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerde Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı
Esnaf ve İşyeri Sayıları
İL

ESNAF SAYISI

İŞYERİ SAYISI

İLİN NÜFUSU

Türkiye

1.569.655

1.691.440

75.627.384

TR71 Bölgesi

38.610

41.251

1.506.692

Aksaray

9.424

10.139

382.806

Kırıkkale

5.986

6.397

274.658

Kırşehir

5.585

5.841

223.498

Nevşehir

8.621

9.429

285.460

Niğde

8.994

9.445

340.270

Niğde/TR71(%)

23,29

22,89

22,58

Niğde/Türkiye(%)

0,57

0,55

0,44

Kaynak: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, 2014.
2014 yılı verilerine göre Niğde ilindeki işyeri sayısı 8.994 ve esnaf sayısı 9.445 olarak tespit
edilmiştir. TR71 Bölgesi’ndeki illerde Niğde ili verilerinin yüzdelik payı incelendiğinde nüfus,
işyeri ve esnaf sayıları oranının çok yakın değerler olması, ildeki dengeli dağılıma dikkat
çekmektedir.
Niğde ilinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 178’dir. Niğde, toplam sanayi
işletmesi içerisinde %0,2’lik bir oran ile sanayisi gelişmekte olan bir ildir. Niğde ilinde bulunan
sanayi işletmelerinin %32’si mikro ölçekli, %53’ü küçük ölçekli, %13’ü orta ölçekli ve %2’si
büyük ölçekli işletmelerdir. Çalışan hacmine göre büyük işletmeler içerisinde; Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş-Bor Şeker Fabrikası, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi
A.Ş.,Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş., Ultaş Entegre Tekstil İşletmeleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve Mikrokal Kalsit Sanayi ve Ticaret A.Ş sayılabilir.
Son yıllarda özellikle kalsit madeni ile Niğde, ülkede ve dünyada ismini duyurmaya
başlamıştır. Kalsit kimyasal yapısı CaCO3 olan ve mikronize boyutlarda öğütüldükten sonra
boya, kâğıt, plastik vb. birçok sektörde beyazlık, ucuzluk ve kazandırdığı özellikler nedeniyle
mümkün olduğu kadar fazla da kullanılan bir dolgu maddesidir. Kalsit, sanayi toplumlarında
kendi ülkelerinden ya da ithalat yoluyla elde edilip ürünlere katılmaktadır ve ne kadar çok
tüketilirse sanayinin o kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesidir.
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Niğde ilinde kalsit üretimi sektörünün rekabet gücü çok yüksektir. Niğde ilindeki
kalsit madeninin varlığı ve madenin teknik özelliklerinin çok yüksek olması, sektörün hızla
büyümesini sağlamıştır. Niğde ilinde kalsit üreticilerinden bazıları Tablo 7.1’de verilmiştir.
Tablo 7.1: Niğde İlinde Kalsit Üretimi Yapan Firmalar
FİRMA ADI

FİİLİ ÜRETİM(TON/YIL)

Mertaş İthalat ve İhracat San. ve Tic. A.Ş.

16.720(Kalsit Tozu)

NiğtaşMikronize Kalsit Tic. ve San. Ltd. Şti.

286.900(Mikronize Kalsit)
568.410(Kalsit Taşı)

Nidaş Madencilik İthalat İhracat Kimya Sanayi Tic. A.Ş.

88.917(Mikronize Kalsit)

Has Mozaik Tic. San. Ltd. Şti.

23.900(Kalsit Taşı)

Mikron-S Mikronize Mineral Endüstri Tic. ve A.Ş.

12.500(Mikronize Kalsit)

Anadolu Mikronize Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

107.549(Mikronize Kalsit)

Doğal Endüstriyel Mineraller Tic. A.Ş

115.000(Mikronize Kalsit)

Orta Anadolu Mad. ve Mikr. Mak. İnş. Tur. San ve Tic. Ltd.
Şti.

60.000(Mikronize Kalsit)

AK KALSİT Hammadde San. ve Tic. A.Ş.

150.000(Kalsit Taşı)

Niğpaş Tarım Petrol Madencilik Gıda Otomotiv San. Tic.
Ltd, Şti.

37.676(Kalsit Taşı)

Mikrokal Kalsit San. ve Tic. Ltd. Şti.

279.205(Mikronize Kalsit)
17.023(Granür Kalsit)
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Kaynak: Ahiler Kalkınma Ajansı Kalsit Raporu, 2012.
Ayrıca, Bereketli Maden Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti, Aykal Madencilik Tic. ve San. A.Ş.,
Bayram Madencilik Nakliye Makine akaryakıt İnşaat Hayvancılık Tic. ve San. Ltd. Şti., Emek
Mikronize Madencilik Nakliye akaryakıt İnşaat İthalat ve İhracat Tic. ve San. Ltd.,Bafsar Tekstil
İplik ve Tic. Ltd. Şti. Niğde Şubesi de kalsit üreticileri arasındadır.
2.1.3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ
Niğde ilinde, Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Niğde-Bor Karma Organize Sanayi
Bölgesi olmak üzere 2 tamamlanmış OSB bulunmakta olup gelişimlerine devam etmektedir.
Niğde OSB’nin arazisi 406,42 ha olup yüzölçümleri 4.500 m² ile 164.000 m² arasında
değişen 111 sanayi parseli mevcuttur. OSB’nin ilave ve revizyon imar planı ve parselasyon
çalışmaları tamamlanmıştır. Tapu tescilleri yapılmıştır. Tahsis edilen parsellerin; 88 adedi
üretim, 9 adedi inşaat, 8 adedi proje aşamasındadır. Niğde OSB, genişleme çalışmaları devam
etmektedir. 60+45,5 ha’lık 2. Tevsi alanının yer seçimi ve jeolojik etütleri yapılmıştır. 2015 yılında
imar planı yapılarak, altyapı çalışmalarına başlanacak ve sanayicilerin hizmetine sunulacaktır.
Türkiye ekonomisinin direkt %17’sini, dolaylı %25’inin oluşturan tekstil sektörü, Niğde
OSB’de de %85 istihdam ve %95 elektrik tüketimi ile birinci sıradadır. Tekstili mobilya, gıda ve
makine sanayi takip etmektedir. Bölge’de 88 sanayi tesisi toplam 4.500 çalışanı ile faaliyetini
sürdürmektedir. Ayrıca, 9 tesis inşaat aşamasında, 8 tesis proje aşamasındadır. 6 parselin henüz
tahsisi yapılmamıştır. Bugün itibariyle çalışan sayısı 4.500 kişi, okullar, ticari alanlar ve teknik
altyapı alanları ile birlikte OSB altyapı kullanıcısı yaklaşık 6.000 kişidir. 2014 yılı elektrik tüketimi
251 milyon kW/saat, doğalgaz tüketimi 4,6 milyon metreküp, su tüketimi 750 bin m3’tür.
Bor Organize Sanayi Bölgesi (Bor OSB),292 ha büyüklüğündedir. 2008 yılında
tamamlanmıştır. Proje, Müteşebbis Heyetin almış olduğu karar doğrultusunda karma
OSB’ye çevrilmiştir. Bölgede; 224 adet sanayi parselinin 223 adeti tahsis edilmiştir. Kalan 1
parsel ise boştur. Tahsis edilen parsellerin; 143 adedi üretim, 48 adedi inşaat, 32 adedi proje
aşamasındadır. Üretime geçen parsellerde yaklaşık 850 kişi istihdam edilmektedir. Ağırlıklı
sektör grubu; deri mamülleri, gübre sanayi ve demir-çelik sanayidir.
Niğde ve Bor OSB’ye ek olarak 3 Küçük Sanayi Sitesi (KSS) tamamlanmıştır. Tamamlanmış
KSS’ler, 260 işyeri sayısı ve %100 doluluk oranı ile Bor KSS, 151 işyeri sayısı ve %100 doluluk
oranı ile Merkez KSS, 340 işyeri sayısı ve % 100 doluluk oranı ile Merkez (ATA) KSS’dir. Niğde
ilinde 771 işyerli 4 adet KSS hizmete sunulmuştur.
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2.1.4. İŞGÜCÜ ARZININ NITELIĞI VE NITELIKLI ELEMAN AÇIĞI
Sanayi sicil kayıtlarına göre Niğde ilinde kayıtlı işletmelerde çalışan personel sayısı
toplamı 7.590’dır. Ar-Ge birimi bulunan firma sayısı 8, kalite kontrol birimi bulunan firma sayısı
37’dir. Niğde ilinde, sanayi sektörlerinde çalışanların %27’si tekstil ürünleri imalatı, %16’sı gıda
ürünlerinin imalatı sektöründe istihdam edilmektedir. İstihdamın %84’ü işçi, %3’ü mühendistir.
Tablo 4: Personel Dağılımı
İL

MÜHENDİS

TEKNİSYEN

USTA

İŞÇİ

İDARİ

TOPLAM

Türkiye

94.629

98.896

182.344

1.774.090

262.066

24.634.185

TR71

1277

1288

2398

27227

3430

35982

Aksaray

353

341

781

6466

788

8952

Kırıkkale

454

258

416

4756

975

6988

Kırşehir

145

385

217

3321

435

4505

Nevşehir

111

152

442

6712

522

7947

Niğde

214

152

542

5972

710

7590

Niğde/TR71(%)

16,75

11,8

22,6

21,93

20,69

21,09

Niğde/Türkiye(%)

0,22

0,15

0,29

0,33

0,27

0,03

Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı, 2014.
Tablo ’te TR71 Bölgesi ve Türkiye’deki personel dağılımı görülmektedir. Niğde ili personel
toplamında TR71 Bölgesi’nin %21’ini, Türkiye toplamının ise %0,03’ünü oluşturmaktadır. TOBB
Sanayi Veritabanı 2013 yılı verileri de kullanılarak, Niğde ilinin 2012 yılı istatistikleri ile 2013
yılı istatistikleri karşılaştırıldığında, verilen 5 kalemden dördü artış gösterirken teknisyen sayısı
216’dan 152’ye düşmüştür.
2.1.5. İHRACATA YÖNELİK SANAYI YAPISI
Grafik 7.1.1’de, ürün gruplarına göre Niğde ilinde yapılan ihracat kalemleri grafiksel olarak
verilmiştir. Niğde ilinin ihracatında en büyük payı, %28 ile kimyevi maddeler ve mamulleri
almaktadır. Bunu sırasıyla, taşıt araçları ve yan sanayi ile tekstil ve hammadeleri %15 ve %13’lük
oranlarla takip etmektedir.

Grafik 7.1.1: Ürün Gruplarına Göre İhracat Yüzdeleri
Kaynak: TUİK Dış Ticaret Verileri, 2013.
2.2 NİĞDE İLİNDE TİCARETİN MEVCUT DURUMU
Niğde ilinde ihracat hacmini gösteren Tablo aşağıda yer almaktadır. Tablo incelendiğinde
Niğde ili, 2009-2013 yılları arasında ihracat hacmini artırmaktadır. Niğde ilinin TR71 Bölgesi
içindeki payı 2010 yılında azalış içindeyken 2011-2013 yıllarında artış göstermiştir.
Tablo 5: İhracat Rakamları (Bin Dolar)
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İL

2009

2010

2011

2012

2013

Türkiye

102.140.000

113.880.000

134.910.000

152.480.000

151.802.637

TR71

231.299

346.436

431.925

381.633

410.695

Aksaray

56.620

57.000

84.000

63.000

66.000
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Kırıkkale

6.060

47.000

6.000

6.000

8.000

Kırşehir

111.610

143.000

203.000

203.000

220.000

Nevşehir

20.688

53.000

80.000

47.000

47.000

Niğde

36.321

46.436

58.925

62.633

69.695

Niğde/TR71
(%)

15,70

13,37

13,68

16,42

16,98

Niğde/Türkiye
(%)

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04
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Kaynak: TUİK, 2014.
Tablo ’e göre Niğde ilinde ihracat rakamları her yıl aynı seviyelerde artış göstermiştir. Bu
değerler Türkiye’deki yüzdesini değiştirmeyecek şekilde gerçekleşirken, TR71 Bölgesi içindeki
payı 2009 yılında %15 iken 2013 yılına gelindiğinde %16,98 değerine ulaşmıştır.
Niğde ilinde, oransal olarak ihracatta öne plana çıkan iki sektörün, ildeki kalsit madenleri
ve kalsitten elde edilen kimyasal katkı maddeleri olduğu tahmin edilmektedir. Oransal olarak
yüksek bir paya sahip olmasalar da tekstil ürünleri ve motorlu kara taşıtlarının ihracatı da il ve
bölge ekonomisi için önemli bir değer teşkil etmektedir. Tablo 6’de 2009-2013 yılları arası TR71
Bölgesi illerinin ithalat rakamları yer almaktadır.
Tablo 6: İthalat Rakamları (Bin Dolar)
İL

2009

2010

2011

2012

2013

Türkiye

140.928.421

185.544.331

240.841.676

236.545.109

251.661.250

TR71

149.416

280.027

409.026

325.720

328.098
44.000

Aksaray

31.484

48.000

67.000

50.000

Kırıkkale

2.376

14.000

15.000

5.000

4.000

Kırşehir

86.005

156.000

267.000

212.000

202.000

Nevşehir

14.107

19.000

30.000

38.000

33.000

Niğde

15.444

43.027

30.026

20.720

45.098

Niğde/TR71 (%)

10,33

15,36

7,35

6,36

13,77

Niğde/Türkiye
(%)

0,010

0,023

0,012

0,008

0,017

Kaynak: TUİK, 2014.
2009-2013 yılları arası değerlendirildiğinde, Kırşehir ilinin ithalatta öncü il olma özelliğini
sergilediği rakamlarla görülmektedir. İncelenen periyotta başlangıç yılı itibariyle Kırşehir iline
en yakın il olan Aksaray ilinin ithalat rakamları neredeyse üçte biri kadardır. Niğde ili ithalat
rakamları incelendiğinde, 2009-2010 yılları neredeyse %150 civarında bir artış görülmektedir.
Fakat 2011-2012 yıllarında bu değerler azalan bir trend izlemektedir. Niğde ilinin ithalatında,
2013 yılı rakamlarına göre 2010 yılındaki artıştan daha fazla olarak yaklaşık %200’lük bir artış
vardır. TR71 Bölgesi incelendiğinde ise diğer yıllarda benzer bir hareket gözlemlenirken 2011
yılında Niğde ilindeki düşüşün aksine bir artış göze çarpmaktadır.
Niğde ilinin diğer illerle ticaret hacimleri incelendiğinde Niğde ilinin Bingöl dışındaki tüm
illere ürün satışı yaptığı görülmektedir. Niğde ilinin Ardahan, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane,
Hakkâri, Kars, Siirt ve Tunceli dışındaki tüm illerden ürün satın aldığı görülmektedir. Bu verilere
göre Niğde en çok İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya ve Adana’dan ürün satın almaktadır(Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı (2013)).
2.3 TİCARİ İŞLETME BİLGİLERİ
Türkiye genelinde illere göre esnaf, işyeri, nüfus ve oda sayılarına göre Niğde’de 9010 esnaf
ve 9.446 işyeri bulunmaktadır. Nüfus esnaf oranına bakıldığında, Tükiye ortalaması % 2,05 iken
Niğde de bu oran % 2,62 ile Türkiye ortalamasının üzerindedir. (ww.tesk.org.tr/tr/calisma/
sicil/4.pdf (30/06/2015)) Tablo 7’de TR71 Bölgesin’deki illere göre esnaf, işyeri, nüfus ve oda
bilgilerinin karşılaştırması görülmektedir.
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Tablo 7: TR71 Bölgesin’deki İllere Göre Esnaf, İşyeri, Nüfus ve Oda Bilgileri
İL

ESNAF
SAYISI

İŞYERİ
SAYISI

İLİN
NÜFUSU

ESNAF/
NÜFUS

ODA
SAYISI

Aksaray

9.471

10.243

384.252

2,46%

20

Kırıkkale

6.092

6.510

271.092

2,25%

15

Kırşehir

5.606

5.854

222.707

2,52%

19

Nevşehir

8.613

9.453

286.250

3,01%

24

Niğde

9.010

9.446

343.898

2,62%

28

TR71

38.792

41.506

1.508.199

2,57%

106

Türkiye

1.593.776

1.717.330

77.695.904

2,05%

3.057

Kaynak: ww.tesk.org.tr/tr/calisma/sicil/4.pdf (30.06.2015)
Buna göre Niğde ili, TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde Aksaray ilinden sonra en fazla
işyerine sahip ildir. Nüfus esnaf oranına bakıldığında da Nevşehir ilinden sonra %2,62 ile nüfusa
göre en fazla işyeri olan il konumundadır. Türkiye genelinde 1.180 yabancı sermayeli işletme
varken, Niğde’de hiç yabancı sermayeli işletme yoktur (http://sanayi.tobb.org.tr/yabanci_
sermaye_il.php(erişim 9.7.2015).

3.NİĞDE İLİ SANAYİ VE TİCARET ALANI GZFT ANALİZİ

Niğde ilinin sanayi ve ticaret alanında yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan verileri ve paydaş
görüşleri doğrultusunda durum analizi yapılmıştır. Durum analizi sonucunda, ilin sanayi,
ve ticaret konusunda güçlü, zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditlerinin (GZFT) neler olduğu
belirlenerek aşağıda sunulmuştur.
GÜÇLÜ YÖNLER
Organize Sanayi Bölgesi (2 adet), Küçük Sanayi Siteleri (KSS)gibi mevcut sanayi bölgelerinin
bulunması.
Yatırıma uygun hazine arazilerinin varlığı.
Maden yatakları açısından zengin bir hammadde potansiyeline sahip olması (Bakır, Kurşun,
Çinko, Demir, Antimon, Tungsten, Civa gibi metalik madenlerin rezervinin mevcudiyeti)
Süt sığırcılığında yenilikçi ve büyük ölçekli yatırımların artması.
Özellikle tarıma dayalı sanayinin gelişmekte olması.
Doğal Karbondioksit rezervinin mevcudiyeti.
Sürekli gelişmekte olan bir üniversitesi ve yeni açılan bölümler olması.
Zengin kalsit yatakları ve Türkiye’nin en kaliteli kalsitinin Niğde ilinden çıkarılıyor olması
(Türkiye’de en yüksek CaCO3 yüzdesi, saflık ve beyazlık derecesine sahip kalsit rezervinin
ilde olması).
Meyve bahçeleri ve buna bağlı olarak meyve suyu tesislerine sahip olması.
ZAYIF YÖNLER
Denize uzaklığı nedeniyle ihracatta nakliye giderlerinin yüksek olması.
Mevcut turizm kaynaklarının yeterince değerlendirilememesi.
5 yıldızlı otel ve yeterli yatak sayısının olmaması.
Şehrin simgesi durumunda olan faaliyetlerin (halıcılık gibi) gün geçtikçe azalması.
AR-GE faaliyetleri konusunda farkındalığın az olması ve firmaların AR-GE çalışmalarına
yeterli bütçe ayırmaması.
Sosyal yaşam imkânlarının sınırlı olmasının sanayicileri yatırım yapmaktan caydırması.
Ortak iş yapma kültürünün çok zayıf olması ve şirketlerde kurum kültürünün gelişmemesi.
Hava limanının bulunmamasının sanayiyiye olumsuz etkisi.
Birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılan kalsitin, kullanıldığı ürünlerin üretiminin ilde
bulunmaması.
Deri tabakhanelerinin bulunması ancak deri ürünleri ( ayakkabı, kemer, çanta vb.) imalatı
yapan tesislerin bulunmaması.
İl dışında varlıklı bireylere sahip olmasına rağmen, bu kişilerin Niğde iline yatırımlarının
azlığı.
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FIRSATLAR
Üniversite-sanayi işbirliği için iyi örnek olabilecek olan Teknoparkın faaliyete geçiyor
olması ve ARGE projelerinin desteklenmesi.
Üniversitenin Sanayi Bakanlığı tarafından seçilmiş ve desteklenecek olan üniversiteler
arasında olması (KÜSİ Kamu Üniversite-Sanayi İşbirliği)
Uluslararası açıdan da tanınan Kapadokya Bölgesi içerisinde yer alması.
Deri tabaklama işletme sayılarının TR71 Bölgesi içinde fazla olması.
Sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı Kayseri, Adana, Konya büyükşehirlerine yakın olması.
EPDK tarafından belirlenen güneş tarlaları kurulabilecek muhtemel bölgeler içinde
bulunuyor olması.
Bölgede demiryolu bulunan nadir illerden olması ve kullanım kolaylığı.
Kültür ve turizm zenginliklerinin varlığı.
İlin Kapadokya Bölgesi’nde olması.
İlin yeni otoban güzergâhında olması.
Hızlandırılmış tren hattının Ulukışla ilçesinden geçecek olması.
Yatırım teşvikinde 5. Bölge’de bulunması.
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TEHDİTLER
Merkez ilçe ile diğer ilçe merkezleri arasında gelişmişlik farklılıklarının bulunması.
Ulaşım güzergâhı avantajı olan Aksaray iline yakın olması.
Şehir planlaması ve alt yapı eksikliği.
Sanayide istihdam edilecek yetişmiş personel eksikliği.
Yan sanayilerin yeterince gelişmemiş olmasının yeni yatırımların yapılmasına etkisi.
Konya, Adana, Kayseri gibi gelişmiş sanayi merkezlerinin ekonomik etki alanında
bulunması.

4. NİĞDE İLİNİN SANAYİ VE TİCARET ALANINDA GELİŞME
POLİTİKALARI

Niğde ili TR71 Bölgesi’ndeki iller arasında değerlendirildiğinde, sanayi ve ticaret anlamında
geride kalmıştır. Çevresel ve yerel faktörler göz önüne alınarak nasıl bir strateji uygulanması
gerektiğinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede sanayi ve ticaret alanında
geliştirilen politikalar aşağıda sunulmuştur:
a)Güneş Enerjisine Dayalı Bir Sanayiye Geçilmesi
Bir ülkenin büyümesindeki en önemli unsur, reel sektör üretiminin minimum maliyetler
ve maksimum kar ile yapılmasına bağlıdır. Üretim maliyet kalemlerinin yegâne birimleri
enerjidir. Başta elektrik olmak üzere, sanayide kullanılan enerjinin pahalı olması yatırımcıların
elini kolunu bağlamaktadır. Bunun için birçok OSB bölgesinde yatırım teşvikleri içinde elektrik
gibi enerji kalemlerinde de indirimler göze çarpmaktadır. Niğde ili, hem coğrafi yapısı hem de
güneş alma potansiyeli ile Türkiye’nin şanslı illeri arasındadır. Güneş panellerinin OSB’de yer
alan binaların üstüne yerleştirilmesi ya da ayrı fakat yakın bir bölgede güneş paneli tarlaları
kurularak hem çıkarma hem de işyerlerine suyun taşınması için enerji sağlanabilme potansiyeli
mevcuttur. Ayrıca Niğde ilinde güneş enerjisi panel fabrikası da kurulmalıdır.
b)Fabrikalarda Ürün Çeşitliliğinin Artırılması ve Marka Değerinin Sağlanması
Niğde ili geçmişten günümüze ham deri, elma, üzüm ve patates gibi ürünlerle
tanınmaktadır. Bilindiği üzere ABD, Japonya, Almanya gibi ülkeler gelişmiş ülkeler olarak
isimlendirilirken Türkiye, Brezilya, Arjantin gibi ülkeler gelişmekte olan ülkeler olarak anılırlar.
Ülkelerin gayri safi milli hâsılalarındaki artış neticesinde bir üst kategoriye geçmeleri
mümkündür. Bir de üçüncü dünya ülkeleri vardır ki bunlar az gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkeler
kaynakları ile tanınırlar fakat kaynakları işlemeden satarsanız, elmas dahi olsa bu kaynak
işlenmiş olduğu kadar getiri sağlamayacaktır. Aynı durum Niğde ili için de geçerlidir. Türkiye
ekonomisinin sadece %0,02’si gibi bir oranına sahip olan Niğde ilinde mevcut potansiyelin
işlenerek kullanılması ve pazarlanması gerekmektedir. Bu çerçevede konserve, pestil, şarap,
nişasta fabrikalarının kurulması özendirilmelidir. Ulusal ve uluslararası çapta işlenmiş deri
kullanan ve ayakkabı, çanta vb. yapan fabrikaların özendirilmesi ve teşviki sağlanmalıdır.
Halıcılık ve deri işlemesi üzerine kurslar açılmalı, kursiyerlerin bu ürünleri sergilemesi ve satışı
sağlanmalı ve bu tür organizasyonlar da ulusal kanallarda duyurulmalıdır. Ayrıca Çamardı
ilçesinde, dondurma imalatı ve sanayisinin geliştirmesi teşvik edilmelidir. Çiflik ilçesine süt ve
süt ürünleri entegre tesisleri kurulmalıdır. İlde tavukcuk sektörü teşvik edilmelidir.Sanayi ile
dayanışma içinde Teknokentte markalı ve patenti ürünler ortaya konulmalıdır.
c)Üniversite-Sanayi İşbirliği Projelerinin Üretilmesi ve Kurumsal İşbirliklerinin Teşvik
Edilmesi
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Birçok küçük şehrin sanayisinde de benzer problemlerden olan “küçük olsun bizim olsun”
mantığı ile çalışan küçük ölçekli işyerleri bazında örgütlenmiş bir yapıya sahip Niğde sanayisi
işbirliği, birbirleri ile etkileşme ve öğrenme gibi yetilerden uzak belli bir seviyede kalmış kısır
bir döngünün içindedir. Ortaklık, öz sermaye paylaşımı olduğu gibi, aynı zamanda karın
artırılması ve paylaşımıdır. Bir şehirde bulunan üniversitenin birinci önceliği, eğitim ve öğretim
iken ikinci öncelik ise sanayi, ticaret, tarım ve daha birçok sektörde öncü düşünceler üretip
ortak bir zihin ile ilde bulunan işyerlerinde bunların uygulanmasını sağlamaktır. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, üniversite projeler üretirken bunu başından sonuna destekleyen, her
aşaması ile ilgilenen bir sanayi olmasıdır. Böylece, aynen şirket birlikteliğine benzeyen projeler
ile hem maliyeti hem de karı paylaşılan yatırımlar yapılmış olur. Üniversite bünyesinde kuruluna
Teknokent sanayinin ve sanayicinin önün açılması için önemli bir fırsat sunmaktadır.
d)Nitelikli Ara İşgücü Yetiştirilmesi
Niğde ili nispeten bir tarım şehri olduğu için sanayi alanında çalışacak işgücü potansiyeli
sınırlıdır. Gerek mevcut yapıyı güçlendirmek gerekse yeni gelecek firmaların desteklenmesini
sağlamak için hali hazırda şehirde ikamet eden ve iş arayan işgücü potansiyelinin ihtiyaç
durumunu aciliyetine göre sınıflandırarak gerekli kursları ve eğitimleri almak için yönlendirmek
gereklidir. Bu amaçla özel kurslar vergi muafiyetiyle teşvik edilebilir. Ayrıca, İŞKUR ve çıraklık
eğitim merkezlerinin daha aktif ve işlevsel olması için çalışmalar yapılabilir. Üniversite, Niğde
ilinde nitelikli işgücü yetiştirme konusunda lokomotif olarak görülmeli ve desteklenmeli,
üniversite ile işbirliği artırılmalıdır.
e)İldeki öncü Konumunda Olan Sanayi Alanlarının Özendirilmesi, Teşvik Edilmesi ve
Projelendirilmesi
Niğde sanayisi için her ne kadar birinci sıradaki yerini almamış da olsa kalsitin birçok
alanda kullanımının olduğu aşikârdır. Mevcut durum analizinde, kalsitin kullanım alanları
için 9 ayrı sektörden bahsedilmiştir. Bahsi geçen sektörlerde kalsitin kullanılması için kalsitin
uygun yeterlilikte inceltilmesi gerekmektedir. Bu aşama, genellikle, yurtdışında yapılmaktadır.
İnceltilmesi aşamasının yurtdışı yerine Niğde ilinde sağlanması çok önemlidir. Kalsitin
ana hammaddesini oluşturduğu ürünlerin üretimcilerinin Niğde iline yatırım yapması
sağlanmalıdır. Bunun için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, mikronize kalsit üretimi Niğde
ilinde yapılmalı ve kalsit üzerinden elde edilen katma değer artırılmalıdır. Kalsitin inceltilmesi
ve işlenmiş kalsiti kullanan firmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca,
birçok Avrupa ülkesinde, ülkede çıkan değerli taşlar, ülkeye gelen turistler tarafından gezilen
şehrin hatırlanması maksadıyla hediyelik ürünler üzerine işlenmekte veya yerleştirilmektedir.
Bu maksatla, hediyelik kalsit ürünleri imalatının özendirilmesi (kolye, tesbih vb.) de Niğde ilinin
bir değeri olan kalsit ile ilin tanınırlılığını da artıracaktır.
f)Tarıma Yönelik Sanayi Yatırımlarının Geliştirilmesi
Niğde ili tarım alanında TR71 Bölgesi’ndeki iller arasında sivrilmektedir. Üniversitede
kurulan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile üniversitenin de bu konuyu önemsediği
görülmektedir. Özellikle tarımsal genetik mühendisliği alanlarında Türkiye’de ilk üç sırada
bulunan Niğde Üniversitesi, ilin kalkınması ve bölgede yapılan tarımsal üretim için öncü
olabilecek pek çok büyük projelere de imza atmaktadır. Bu çerçevede, ilin gelişme yönünü
doğru çizerek istihdam yaratan, yüksek katma değerli ve ihracat şansı olan ürünlerde tarıma
dayalı sanayi teşvik edilmelidir. Ayrıca, tarım makinaları sanayiinin gelişmesine önem
verilmelidir.
g)Ulusal Firmaları Niğde İline Çekecek Teşvikler Yanında, Ailelerini de Niğde İlinde
İkamet Etmeye Teşvik Edecek Sosyal Donatıların Geliştirilmesi
Niğde ilinde en önemli sorunların başında, il dışından büyük ölçekli yatırım yapacak
sanayicilerin Niğde iline çekilememesi gelmektedir. Elektrik, su, yerleşim alanı anlamında
yüksek teşviklerin olduğu düşünüldüğünde, sorunları anlamak için teşvik bölgesi dışında
inceleme yapmak gerekmektedir. Ulusal firmaların merkezleri İstanbul çevresinde olduğundan
ikinci fabrika seçenekleri, ulaşımı kolay ve aileleri ile geldiklerinde hem çalışanlarının hem de
kendilerinin faydalanabilecekleri alışveriş merkezleri gibi sosyal donatıların olmasını talep
etmektedirler. Bu amaçla hem kent hem de kırsaldaki vatandaşı çekebilecek, farklı illere
gitmelerine gerek bırakmayan çok fonksiyonlu bir alışveriş merkezine, ildeki sosyo-kültürel
faaliyetlerin artırılmasına ihtiyaç vardır. İlde bu konuda ilgili kurum/kuruluşlar biraraya gelerek
ortak çalışmalar yapmalıdır. Bu nedenle yerel yönetimler, merkezi yönetim, bankacılık sektörü,
eğitim sektörü, ulaştırma ve haberleşme sektörü, lojistik sektörü, yansanayi gibi yatırımların
altyapını oluşturan sektörler yatırımcılar için hazır hale getirilmelidir.
h)Ulusal Yayın Yapan Kanallarda Yerel Ürünlerin (Niğde Gazozu, Netto, Calmio vb.)
Reklamlarının Artırılması
Niğde ili için tanınabilirlilik ve bu firmaların değerini artırmalarına yardımcı olacak öncelikli
öğelerden biri de reklamların ulusal kanallarda yer almasıdır. Başta Niğde ile özdeşleşmiş olan
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Niğde Gazozu olmak üzere Netto, Calmio, Bakkalbaşıoğlu, Koyunlu, Ditaş gibi işletmelerin
reklam ve tanıtımlarının ulusal yayın yapan kanallarda yayınlanması, Niğde ilinin de tanıtımına
katkı sağlayacaktır. Bilindiği üzere yapılan hiçbir reklam karşılıksız kalmaz. Niğde ilinde üretilen
ürünlerin ülke genilinde daha geniş pazar bulmasının önemli yöntemlerinden biri de yapılacak
reklam ve tanıtımlardır.
i)Geri Dönüşümcülük Merkezi ve 3. Organize Sanayini Bölgesinin Kurulması
Mevcut OSB’ler uzun vadede genişletilmelidir. Nevşehir yoluna 3. Organize Sanayi
Bölgesinin kurulması için şimdiden hazırlıklara başlanmalıdır. Şehir içinde bulunan küçük
sanayinin şehir dışına yeni bir sanayi merkezi oluşturularak taşınması gerekmektedir. Ayrıca,
Niğde ilinin önemli bir birikimi olan “Geri Dönüşümcülük Merkezi” kurulmalıdır.
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ANADOLU’NUN SAKLI KENTİ NİĞDE’NİN TURİZM
POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hasan Hüseyin Türkmen1

ÖZET

Ekonomik kalkınma çabası içerisinde olan bölgeler için turizm sektörü önemli bir kalkınma
aracı olarak görülmektedir. Kentlerin bilinirliği, markalaşması yaşam için tercih edilen bir
merkez olması açısından da turizm önemli katkılar sağlamaktadır. Turizm, kentlerin sosyal ve
ekonomik gelişimine katkı sağlarken mevcut kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasına ve
yaşatılmasını sağlamaktadır. Turizm etkinlikleri nedeniyle şehirler alt ve üst yapı sorunlarını
daha kolay çözmekte, doğanın ve ekolojik yapının korunmasını sağlamaktadır. Bu nedenle
günümüzde tüm şehirlerimizin hedefinde turizm etkinlikleri oluşturularak daha çok turist
çekmek çabası vardır.
Anahtar Kelimeleri: Niğde, Turizm, Ekolojik Turizm, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir
Turizm

1.Giriş

Ülkemizde iller arası kalkınma ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde yapılan
değerlendirmelerde her yıl biraz daha geriye giden Niğde İl’inin, ekonomik kalkınmaya yönelik
arayışları uzun süreden beri devam etmektedir. İl’de sanayinin yeterince gelişmemiş olması
ve İl’in ekonomisinin önemli ölçüde tarıma dayalı olması ve geleneksel tarım yöntemlerinin
kullanılageliyor olması tarıma dayalı kalkınmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ilin yeni
kalkınma araçlarına ihtiyacı vardır. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olması
ve tarih sürecinde faklı kültürlere ev sahipliği yapmış olmasından kaynaklanan antik ve
arkeolojik değerlerinin yanında kentin sahip olduğu termal potansiyel ile jeolojik ve doğal
yapısından kaynaklanan potansiyel turizm değerleri kentin kalkınmasında önemli bir alternatif
olarak görülmektedir. Bu çalışmamızda Niğde ilinin sürdürülebilir turizm kalması için bir
değerlendirme yapılmıştır.

2.Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi

Her toplum mevcut imkânlarını iyileştirerek gelişmiş ülkeler sınıfına dâhil olmak ister (Cengiz
ve Akkuş 2012). Ekonomik kalkınma ile ekonomik büyüme arasında farklıklar vardır. Ekonomik
kalkınma ekonomik büyümeden daha geniş bir anlam taşımaktadır. Çünkü ekonomik kalkınma
hem üretim miktarındaki artışı hem de sosyo-kültürel yapıda meydana gelen değişmeleri ve
gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu durumları içerir. Oysa ekonomik büyüme
daha çok gelişmiş ülkelerde görülür (Çeken 2008).Kalkınma toplumların refah düzeylerinin
artırılması için vazgeçilmez bir uğraştır. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin hepsinin temel
sorunu sahip oldukları mevcut kaynaklarıyla kalkınma hamlelerini gerçekleştirememektir
(Çeken 2008) Kamu kaynaklı kalkınma çabaları sadece teşvik tedbirleri ve vergi kolaylıkları gibi
önlemlerin, yatırımları, kalifiye ve kalifiye olmayan işgücü ile teknolojiyi geri kalmış bölgelere
çekmekte yetersiz kaldığı görülmüştür (Filiztekin, Barlo ve Kıbrıs 2011). Kalkınma tek başına
üretimde meydana gelen bir artış olmayıp toplumsal ve kültürel yapının değişmesi ve gelişmesi
ayna zamanda alt yapı ve sosyal yatırımların artması anlamına da gelmektedir.
Kalkınma, uzun süreli ve yapısal bir değişme sorunudur. Daha geri bir yapıdan daha
ileri ve daha refah bir yapı ve aşamaya geçilir. Değişme, bir yapıdan başka bir yapıya
geçmedir (Kaypak 2012). Aynı zamanda kalkınma; eğitimde kalite artışı, toplumun beslenme
alışkanlıklarındaki değişimi, insan haklarında bakış açısın, hayvan ve doğaya verilen değerlerin
değişmesini, toplumun refah düzeninin artışını, manevi değerlerin yükselmesini, yöresel
kültürün yaygınlaşması ve yaşatılması, bölgenin sahip olduğu antik ve arkeolojik değerlerin
korunmasına kadar birçok yönden bölgenin değişmesine neden olmaktadır. Turistler gittikleri
yöredeki yaşam biçiminden, yöre halkı da turistlerin yaşam biçiminden etkilenmekte, bu durum
yöre halkının yasam biçiminin değişmesi ile sonuçlanabilmektedir (Kıdanlı ve Yazgan 2012).
Kalkınma çabası içerisinde olan bölgelerde sadece ekonomik yapıda gelişmeler
olmayıp bunun yanında alt yapı ve sosyal yatırımların artmasıyla değişimi de beraberinde
oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası rekabet ortamında kalkınma araçlarını kullanmak birçok
kısıtlayıcıyla birlikte kolay olmamaktadır. Ülkeler ve bölgeler kalkınmalarını gerçekleştirecek
rekabet avantajı sağlayacak kalkınma araçları arayışındadır. İşte bu noktada turizm sektörünün
bölgesel kalkınma ve yöredeki turizm kaynaklı kaynakların etkin kullanımı konusunda
büyük bir yeri ve önemi vardır (Çeken 2008). Avrupa ülkelerinin uzun yıllardır önemle
üzerinde durduğu kırsal turizm kavramı, gelişmekte olan ülkeler için yeni bir yaklaşım olarak
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değerlendirilmektedir (Cengiz ve Akkuş 2012)
Bölgelerarası dengesizlikler sorunu gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi bazı gelişmiş
ülkelerde hatta ülkemizin sınırları içinde dahi yoğun olarak görülmektedir. (Çeken 2008)
Turizm sektörü, kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak bölgeler arasındaki dengesizliklerin
giderilmesi, bölgesel bir kalkınmanın sağlanması ve istihdam oluşturma gibi birçok
alanda önemli özelliklere sahiptir. Az gelişmiş bölgeler sahip oldukları turizm potansiyelini
değerlendirdikleri ölçüde kalkınma için bir avantaj elde etmiş olacaklardır.
Turizm sektörünün, bölgesel kalkınma ve kaynakların etkin kullanımı konusunda büyük
bir yeri ve önemi vardır. Özellikle bölgelerarası dengesizliğin giderilmesinde turizm sektörü,
tarım ve sanayide yeterli kaynak ve gelişme imkânına sahip olmayan ama zengin bir turistik
arz verilerine sahip bölgelerin, planlı ve etkin bir turizm politikaları uygulamaları sonucunda
turistik yönden dengeli bir şekilde kalkınmalarını sağlayacaktır (Braden ve Louse 1980)
Turizm sektörü geleneksel sektörlerden büyük ölçüde işgücü transfer ettiği için, yarı
kalifiye ve niteliksiz işgücüne istihdam imkânı sağlar. Gelişmiş ülkelerde dahi, bu tür işgücünün
sektör içi istihdamdaki oranı, yaklaşık %30’u bulmaktadır (Yıldız 2011). İşsizlik sorunu tüm
gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’nin genelinde var olan bir sorundur. Sanayii geri yeterli
kalkınmayı sağlayamamış şehirler için işsizlik daha çok hissedilir düzeydedir. Bu şehirler daha
çok göç vermektedir.

ANADOLU’NUN SAKLI
KENTİ NİĞDE’NİN
TURİZM POTANSİYELİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Niğde’nin Gelişmişlik Düzeyi

Niğde coğrafi konum olarak Adana, Kayseri ve Konya gibi ekonomik bakımdan kalkınmada
mesafe almış illerin ortasında yer almaktadır. Ulaşım ve ziyaret bakımından da “Anadolu’nun
Saklı Kenti’ olarak nitelendirilebilecek düzeyde az bilinen bir ildir. Kalkınma bölgesi olarak
TR71 bölgesinde Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray’la birlikte yer almaktadır. Kalkınma
bakımından KOP (Konya Ovası Projesi) Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde Konya,
Aksaray ve Karamanla birlikte yer almaktadır.
Toplam sanayi yarımları çevre illere göre oldukça kısıtlıdır. 343.898 (2014) nüfusu sahip
olan ilin ekonomisi önemli ölçüde geleneksel tarıma dayalıdır. Nüfusun % 51’i il ve ilçe
merkezlerinde yaşarken, % 49’u kırsalda yaşamaktadır. 25 yaş altı nüfus %44 iken, 25-65 yaş
aralığında nüfusun oranı % 47’dir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere il yetişen geçlerini göç
vermektedir.
Niğde 2012 yılı İllerin Gelişmişlik Endeksinde (İGE) -0,73 puanla tüm iller içerisindeki
gelişmiş düzeyi 60 sırada yer alırken, Finansal Gelişmiş Endeksinde (FİGE)-0,75 endeks
değeri ile Türkiye genelinde iller arası değerlendirmede 59’un sıra ile sıralamada gerileyen
iller arasında yer almaktadır. (Gül ve Çevik Şubat 2014). Niğde ile ilgi birçok sosyo-ekonomik
veriler incelendiğinde hem İç Anadolu bölgesindeki iller içerisinde hem de Türkiye geneline
bakıldığında gelişmişlik düzeyinin gerilerde yer aldığı görülmektedir.
Kentsel az gelişmişlik göstergeleri (Çeken 2008):
- Kişi başına düşen milli gelirin az olması
- Beslenme yetersizliği
- Zayıf bir sanayileşme
- Geleneksel tarım kesiminin hâkimiyeti
- Nüfus artış oranının yüksek olması ve nüfus gücü
- Eğitim düzeyi, okuryazarlık oranının düşüklüğü
- İnsan kaynaklarının ve iş kültürünün geliştirilmemiş olması
- Yetersiz kamu kaynağı
- Doğal kaynaklar yeterince işlenmemiştir.
- Milli gelirin ihracata oranı düşüktür.
- Sosyal çevre gelişmemiştir
- Ekonominin dışa bağımlı olması
- İşsizlik - Altyapı yetersizliği (fiziksel ve teknolojik)
Devletin temel üç görevinden birisi olan toplumun refah seviyesini yükseltmek amacına
yönelik olarak yerel kalkınmaya sağlayacak bir takım yarımları yapmasıdır. Devlet yerel boyutta
yatırım yaparken kentlerin kalkınmışlık düzeylerin dikkate alarak az gelişmiş kentlere pozitif
ayrımcılık uygulaması doğal karşılanması gerekir. Bunun yanında devletin kamu kaynaklarını
kullanırken rasyonel davranması da temel devletçilik ilkelerinden birisidir. Yerel toplum
tarafından yeterince talep edilmeyen, ekonomik veya sosyal beklentilerin oluşmadığı, risk
değeri yüksek, belirsizliklerden oluşan yarımlara devletin yönelmesi beklenemez.

4. Niğde’nin Sahip Olduğu Potansiyel Turizm Değerleri

Yaklaşık 10 bir yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Niğde Kapadokya bölgesinde yer
almaktadır. İl’in tarihi yapısı, coğrafi yapısı, sahip olduğu kültürel varlıkları, endemik canlıları ve
termal kaynakları öne çıkan belli başlı özelliklerindendir. Ekonomik kalkınma çabasında olan İl
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için turizm alternatif bir kalkınma aracıdır. Ancak İl’in pazarlamasının yapılmasına ihtiyaç vardır.
Şehir pazarlamasının öznesi insanlardır. Şehir pazarlamasında turistik tüketicileri motive eden
etkenler genel olarak kültürel özellikler, doğal güzellikler, özel organizasyonlar, merak, spor
ya da dinsel faktörler vb. olarak sıralanabilir (Kanbir, Nart ve Saydan 2010). Niğde İl’inin sahip
olduğu turizm potansiyeli incelendiğinde ortaya çıkan belli başlı turistik değerleri şu şekilde
gruplandırmak mümkündür.
1. Dağcılık ve Kış Sporları
2. Kültür Turizmi
3. İnanç Turizmi
4. Termal Turizm
5. Yayla Turizmi
6. Eko Turizm
4.1. Dağcılık ve Kış Sporları
İç Anadolu bölgesinin güney doğusunda Orta Toroslar içerisinde yer alan Aladağlar
ve Bolkardağları olmak üzere Hasandağı ve Melendiz dağları bulunmaktadır. Aladağlarda
üzerindeki Demirkazık tepesi 3.756 metre ile ilin en yüksek noktasıdır. Bolkarlar dağlarının en
yüksek tepesi ise 3.524 m. yükseklikteki Medetsiz Tepesidir. Kuzey ve batı yönündeki Melendiz
dağlarının en yüksek tepesi ise 2.963 m. ile beşparmak tepesidir. Niğde’nin batı kesiminde yer
alan Hasan Dağı’nın yüksekliği ise 3.268 m.’dir.
Dağlık alanlar, gün geçtikçe popüler turizm destinasyonu olarak ön plana çıkmaktadır. Pek
çok neden dağlık alanları çekici hale getirmektedir. Öncelikle temiz havası, manzara güzelliği,
yaban hayatı, yerel kültür, doğa ile iç içe olma ve doğa sporları (akarsu sporları) gibi olanaklar
sayılabilir (Duran 2012). Zengin dağ potansiyeline sahip olan il için dağcılık önemli bir turistik
potansiyel oluşturmaktadır. Başta doğal araştırma sahaları olmak üzere, tırmanma, yürüyüş
(trekking), gezi, kayakçılık, yamaç paraşütü ve avcılık için önemli potansiyel oluşturmaktadır.
Aladağlarda Niğde, Kayseri ve Adana sınırlarının kesiştiği noktada 54.524 ha’lık Aladağlar Milli
Parkı bulunmaktadır. Bu milli park içerisinde Yedi Göller, Demirkazık Tepesi, Hacer ormanı ve
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası gibi birçok güzellikler bulunmaktadır. Pozantı-Çamardı yolu
Aladağların eteklerinde doğal güzellikler içeren turistik amaçla değerlendirilebilecek bir
güzergâhtır.
4.2. Kültür Turizmi
Niğde başta Kemerhisar Tyana Antik Kenti ve Gümüşler Manastırı olmak üzere, Roma
Havuzu, Kalak Tepe Yeraltı Şehri, Alaattin Cami, Sungur Bey Cami ve Türbesi, Gündoğdu Türbesi,
Hüdavend Hatun Türbesi, Akmedrese, Niğde Kalesi, Bedesten ve Ulukışla’da bulunan Öküz
Mehmet Paşa Kervansarayı gibi öne çıkan kültürel değerlere sahiptir.
Bu kültürel değerler içesinde bilinirliği en fazla olan yerler Tyana Antik Kenti ve Gümüşler
Manastırıdır. Ancak potansiyel açıdan bakıldığında Tyana Antik Kenti uluslararası turist çekme
kapasitesi açısından öne çıkmaktadır.
4.3. İnanç Turizmi
Anadolu’da yüzyıllarca bir arada yaşayan üç büyük dine mensup toplumlardan günümüze
ulaşan en önemli dinsel ve hem sanat tarihi hem de mimari açıdan orijinallik taşıyan eserler
bulunmaktadır (Ertuğrul 1998). Türkiye genelinde inanç turizmine yönelik olarak belirlenen
sekiz eser arasında Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı bulunmaktadır. Gümüşler Manastırı
Hristiyan inanç sistemi içerisinde önemli bir değere sahiptir. Öte yandan Tyana’lı Apollonius’un
felsefesi de Hristiyan kültürü içerisinde özel bir öneme sahiptir.

5. Termal Turizm
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İl’de iki adet önemli Termal Turizm Merkezi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Ulukışla
İlçesine bağlı Çiftehan bölgesi, diğerde Nar Göl Bölgesidir. İlde bulunan termal turizm bölgeleri
turistik arz açısından belirli bir seviyeye ulaşmıştır. Özellikle Çiftehan bölgesi turizm talebi
açısından verimliliği ve ulaşılabilirliği yüksek bir bölgedir. Nar Gölü ise talep açısından düşük
düzeylidir. Geliştirilmeyi ve tanıtılmayı beklemektedir. Nar Gölü Termal Turizm Bölgesi Aksaray
ve Niğde sınır noktasında yer alması ve sınır çizgisinin tam gölün içerisinden geçmesi yatırım ve
hizmetlerin yapılmasında bazı problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır.
5.1 Yayla Turizmi
Niğde İç Anadolu’nun güneyinde, Orta Torosların ise kuzeyinde yer alması, Nisan- Eylül
döneminde ortama sıcaklık düzeyinin 17.90 (MGM 2015) ve deniz seviyesinden ortalama
1300 m (NİTSO 2015) olması yaz aylarında yaşamak için çok uygun bir ortam oluşturmaktadır.
Niğde’nin güneyinde bulunan Adana, Mersin, Antep, Hatay gibi illerin yayla için gelebildiği
cazip bir bölge konumundadır. Mevcut durumda bu bölgelerden çok sayıda yazlıkçılar Niğde’ye
gelmektedir. Özellikle Çamardı bölgesine yaz aylarında 15000 civarında yazlıkçı gelmektedir.
Tüm Niğde geneline ise 30.000 kişinin yazlıkçı olarak geldiği tahmin edilmektedir. Niğde’nin
güneyinde bulunan ve yazın yaylalara çıkma alışkanlığı ve ihtiyacı olan bu dört ilin nüfusunun
yaklaşık 7.5 milyon olduğu düşünüldüğünde gelen yazlıkçı sayısının çok yetersiz olduğu ve
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büyük bir potansiyel pazarın olduğu görülmektedir.
5.2. Ekoturizm
Doğaya dayalı ve sürdürülebilirlik ilkesini de içeren (BAKA 2012) turizm olarak tanımlanan
ekoturizm, çevreye koruyan, doğal olaylara karşı duyarlı ve yerel halkın refahını gözeten bir
seyahat şekli olarak karışımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde doğal çevreyi
tahrip etmeden kaynakların korunması ve geliştirilmesi yer almaktadır (Selimoğlu 2004).
Ekoturizm, UNEP’in (Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi) araştırmasına göre, günümüzde
en hızlı büyüyen turizm çeşitlerinden birisidir (Selimoğlu 2004). Ekoturizm küçük gruplar
halinde yapılan, konaklama hizmetlerinin de yerel düzeydeki küçük işletmelerce verilen bir
seyahat türü olması nedeniyle uygulanması ve organizasyonu basit turizm çeşididir.
Niğde coğrafi yapısı, iklimi, doğal potansiyeli ve çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış
olması nedeniyle ekoturizm açısından şanslı pozisyona sahiptir. İlde doğal ve kırsal kültür
değerlerinin büyük bir bölümünün hala yaşıyor olması sürdürülebilir turizm açısından
bir potansiyeldir. Niğde’de ekoturizm etkinlikleri içerisinde birçok alternatif turizm çeşidi
yapılabilir. Belli başlı ekoturizm etkinlikleri için;
1. Dağ ve doğa yürüyüşü
2. Foto safari
3. Tarım turizm
4. Bağ ve Bahçe turizmi
5. Bitki ve yaban hayatı gözleme
6. Mağaracılık
7. Yamaç paraşütü
8. Kaya tırmanışı
9. Oto safari, moto-safari, atv safari ve bisiklet safari
10. Flora ve fauna turizmi
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6.Niğde İçin Sürdürülebilir Turizm

Bir bölgede turizm etkinliklerinin başlatılması ve yürütülmesi için gerçekçi ve bilinçli
bir planlama yapılmalı ve uygulama süreci yürütülmelidir. Planlama süreci başlatılmadan ön
hazırlık süreci işletilmeli ve kaynakların rasyonel kullanımı yanında, yerel kültürün korunması,
sürdürülebilirlik ilkesine bağlı, bölgede yaşayanların beklentilerine cevap verecek nitelikte,
doğaya ve ekolojik yapıya zarar vermeyecek şekilde ilkeler belirlenmelidir.
Öte yandan bir bölgenin turizm bakımından gelişebilmesi ve kalkınma düzeyinin
gerçekleştirilebilmesi için bir takım analizlere ihtiyaç vardır. Bu amaçla aşağıdaki analizlerin
yapılması gerekmektedir.
a)
Kültürel(arkeolojik eserler, anıtlar, folklor ve festivaller),
b)
Ekosistem,
c)
Mevcut tesis,
d)
Ulaşım durumu,
e)
Turistik amaçlı mal ve hizmet üreten ve pazarlayan kuruluşlar,
f)
Kamu yatırımlarının durumu,
g)
Turizm talebi,
h)
Yerel halkın algılama düzeyi,
i)
İl’deki sivil toplum örgütleri,
j)
Halkın beklentileri,
k)
Potansiyel yatırımcıların beklentileri,
l)
Yerel yönetimlerin hedef ve beklentileri,
m)
Finansal analizler.
Turizm etkinliği yürütülürken farklılaştırılmış üretim bütünleşik pazarlama
kaçınılmazdır. Bu nedenle kentin turizm potansiyelinin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan
arzu edilen sonuçlarının elde edilmesi için bir dizi çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar planlı,
eş zamanlı ve koordineli bir şekilde sonuca odaklı olarak yürütülmelidir. Uzun süreli, ciddi ve
maliyetli çalışmaları gerektirmektedir.
6.1. Turizm Gelişme Bölgeleri ve Projeleri Oluşturulmalı
İlde turizmin bilinçli ve planlı olarak gelişmesi, turizmden beklenen sonuçlara
ulaşılabilmesi için gelişme projeleri belirlenmeli ve zamana yayılarak uygulamaya konulmalıdır.
Bu amaçla aşağıdaki turizm gelişme bölgeleri oluşturulmalıdır. Bunları; Kent Merkezi Turizm
Gelişme Bölgesi(Kale ile Cullaz Sokak), Çiftehan Turizm Gelişme Bölgesi, Çamardı -Aladağlar
Turizm Gelişme Bölgesi, Nar Göl ve Nar Vadisi Turizm Gelişme Bölgesi, Tyana Turizm Gelişme
Bölgesi, Kayardı–Yeşilburç Turizm Projesi, Eskigümüş Turizm Geliştirme Projesi, Kiliseler
Güzergâhı Projesi
6.1.1. Geleneksel El Sanatları Geliştirme ve Yaşatma Stratejileri
Niğde’de geleneksel el sanatlarının yeni nesillere aktarılması için Halıcılık, dericilik,
Çancılık, Semercilik-Palancılık, Keçecilik, yün ve iplik boyama, dantel işlemeciliği eğitim
programları başlatılmalıdır. El Sanatları Üretim atölyeleri kurulmalı(Açık Cezaevi önemli bir
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potansiyel) Kentte yerel motifler ve üretim yöntemleri akademik araştırmaları yapılarak tespit
edilmeli ve ortaya çıkartılması desteklenmelidir. Yapılan akademik araştırmalar sonucu tespiti
yapılan/ortaya çıkarılan kültürel değerler yayınlanarak gelecek nesille aktarılmalıdır. Geleneksel
el sanatları ile birlikte kenti temsil edecek simgesel hediyelik ürünler üretilmeli ve bunlar kentin
uygun mekânlarında satışa sunulmalıdır.
Ülkemiz “köyden kente göç”ün yaşandığı bir ülkedir. Kırsalda yaşayan insanlar kenetlere
göçerken kırsal alandaki tarım alanlarının bir bölümü atıl hale gelmektedir. Niğde hem dışarı
göç veren hem de köyden kente göçün yaşandığı şehirlerden birisidir. Yetişmiş bağ ve bahçeler
hızla atıl hale gelmektedir. Özellikle yayla turizmi ile birlikte değerlendirilerek bağ-bahçe
turizmi adı altında bir potansiyel işlenmeyi ve kullanılmayı beklemektedir. Alternatif turizm
alanı olarak değerlendirilebilir.
6.1.2. Kent Merkezi Turizm Gelişme Bölgesi (Kale ile Cullaz Sokak)
İlk aşamada Cullaz Sokak merkez alınarak Dr. Sami Yağız Caddesi, istasyon caddesi,
Akmedrese Caddesi ve Emin Alpkaya Caddesi arasında bulunan bölgenin temizlenerek/restore
edilerek kent turizm merkezi haline getirilmeli. Bu bölgede bulunan özel mülkiyetler yüzey
kaplaması yapılarak mevcut tarihi doku ile uyumlaştırılmalı.
Kale merkez alınarak civarı temizlenerek tarihi dokuya uygun hale getirilmeli. Bölgede
bulunan camii, kilise, bedesten, türbe vb. tarih dokulardan restore ihtiyacı olan eserler restore
edilmeli. Bölge içerisinde bulunan Perşembe Pazarı Eski Sanayi bölgesine otoparklı modern
bir pazaryeri kurulmalı. Perşembe pazarı altı otopark üzeri meydan şeklinde düzenlenmeli. Bu
bölgede el sanatları Sokağı, Sanat Sokağı, Eğlence Sokağı vb. sokaklar düzenlenmeli. Bölge
taşıt trafiğine kapatılmalı. Kale etrafındaki ticaret haneler taşınmalı.
Eski sanayi içerisindeki kanal Amas Bulvarından başlanarak, Bucak Çayırına kadar (6. 3 km)
ıslah edilmeli, Kanal Temiz su ile barajlardan beslenerek etrafı gezi parkuru, spor alanları vb. ile
uzun bir güzergâh oluşturulmalı.
6.1.3. Çiftehan Turizm Gelişme Bölgesi
3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci madde birinci fıkrasına göre uygulama yapılarak bölgenin
turizm yatırımlarına uygun şekilde yeniden planlamalı.
Çiftehan için otoban çıkışının yapılmalı, Kent içi yolların yapılmalı, Çiftehan fizik tedavi
merkezi ve Çiftehan diş tedavi merkezi kurularak Çiftehan’da bulunan otel, kaplıca vb. tesislerin
yurt dışı sosyal güvenlik kuruluşlarının mevzuatına göre dizayn ve anlaşmaların yapılmalıdır.
Çiftehan’da bulunan tesislerin atık sularının tekrar yer altına sondajlamasının yapılmalı,
bölge yeraltı sıcak sularının rezerv kapasitelerinin belirlenerek kullanım süresinin hesaplanarak
suyun kullanım ömrü uzatılmalıdır. Bölgede bulunan özel konaklama tesisleri yönetimlerinin
örgütlenerek bölge tanıtımına yapmalı. Öte yandın bölgede bulunan endemik canlılar ile
ilgili fun gruplarla temasa geçilmelidir. Konaklama tesislerinin ihtiyaç duyduğu personelin
eğitilmesi ve sertifikasyona gidilmeli.
Bölgede destinasyon yaratacak yeni ve farklı birimlerin oluşturulmasının teşvik edilmeli,
bölgeyi tanıtan gelişmiş ve sürekli güncellenen web sitelerinin yayınlanmalı (bu sitelerde
kaplıca ve bölge ile ilgili online soru cevap, form vb. uygulamaların yapılmalı). Bölgenin yerel
kültürünün tanıtıldığı sergi salonlu oluşturulmalı, Bölge yerleşim yerleri yakınlarını veya
yükseklere kamp alanları oluşturulmalı (özellikle Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep hedef
pazar olarak seçilebilir).
Bölgede bulunan karayollarına etkin tabelaların yapılması (Sadece kent girişine değil, uzak
mesafelere de tabelalar konulmalı. Aynı zamanda konaklama işletmelerinin reklam panoları
yerleştirilmeli). Pozantı otoban çıkışına tabela konulmalı. Bolkarlar kayak merkezine ilişkin tüm
raporlar kısa sürede tamamlanmalı. Bölge kamp merkezi, konaklama merkezi, spor merkezi,
eğlence merkezi projeleri hazırlanmalı. Bölgenin endemik ve doğal yapısını koruyacak koruma
alanları belirlenmeli ve bu alanlar etkin olarak korunmalı Bolkarlar’a çıkışı kolaylaştıracak yollar
yapılmalı. Köylülerinin yerel ürünlerini satabilecekleri otantik mekânlar oluşturulmalı
Tur operatörlerine yönelik etkin tanıtım faaliyetleri yürütülmeli. Kurumsal toplantıların
verimli olarak yapılacağı mekânlar oluşturularak kurumsal toplantılara ev sahipliği yapabilecek
nitelik kazandırılmalı. Geleceğe yönelik potansiyel turist tahminlemesi yapılarak konaklama
işletmelerinin ve yeraltı kaynak sularının planlaması yapılmalı. Ulukışla’da yerel, doğal ve
organik ürünlerin satıldığı bir çarşı yapılmalı. Ulukışla ve Çiftehan’da yol güzergâhı üzerinde ve
petrol istasyonlarında yerel ürünlerin satıldığı insanların güven veren basit ve ekonomik satış
noktaları oluşturulmalıdır.
6.1.4. Çamardı -Aladağlar Turizm Gelişme Bölgesi
Bu bölgede üç unsur ön plana çıkmaktadır. Bunlar Ecemiş suyu, Aladağlar ve yayla turizmi.
Çamardı büyük bir suni göl yapılarak bu bölge dağcılık ve kongre merkezi yapılabilir.
Buralara butik oteller yapılabilir. Aynı zamanda rüzgâr enerjisi ile kışın depolanan su yazın
maliyetsiz olarak Niğde’ye getirilebilir.(rüzgâr enerjisi ile çalışan motorlar vasıtasıyla bulduruş
tepesine pompalanacak su kendi cazibesi ile Niğde’ye gelebilir.)
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Bu bölgeye yapılacak göletin etrafına konaklama tesisleri, kamp merkezleri, uzun
süreçte kongre merkezi yapılabilir. Aladağlar tanıtım web sitesi yapılmalı. Dağcılık ile ilgili
organizasyonlarla iletişime geçilerek özel gruplara yönelik organizasyonlar yapılmalı.
Üniversitelerin dağcılık kulüpleri ile birlikte organizasyon yapılmalı. Beden Eğitim ve Spor
Yüksekokuluna dağcılık bölümü açılmalı.
Aladağlara tırmanış parkurları belirlenmeli ve bu parkurlarda istasyonlar yapılmalıdır.
Aladağlara giriş çıkışlar kontrol altına alınarak, gelirler elde edilir hale getirilmeli. Bölgedeki
turizm hareketliliğinin istatistiği tutulmalı.
Yaban hayata ilişkin sahalar oluşturulmalı. Avcılık geliştirilmeli. Pozantı – Çamardı yol
güzergâhı hızla yaylacılar tarafından kontrolsüz bir şekilde doldurulmaktadır. Şekilsiz ve
biçimsiz yapılaşmayı önlemeli. Bölgede altyapı sorunu halledilmiş, çevreye duyarlı, güvenliği
sağlanmış siteler şeklinde çevreci yapılar yapılmalı ve üst gelir düzeyinden yaylacılara
pazarlanmalı. (Sakin Şehir imajı oluşturulmalı)
Uygun mekânlara çim kayağı yapılabilecek parkurlar belirlenmeli. Aladağlar eteklerine
motorkros parkuru yapılarak, güneydeki illerde pazarlanabilir. Hafta sonları programları
yapılmalı, yılın belli dönemlerinde foto safari turları düzenlenmeli, bu amaçla üniversitelerin
fotoğrafçılık kulüpleri ile organizasyonlar yapılmalıdır.
Aladağların eteklerine kamp yerleri yapılarak kampçıların günübirlik veya hafta
sonları konaklamaları sağlanmalı, Ecemiş suyu kenarlarına mesire yerleri ve piknik alanları
oluşturulmalı. Yol güzergâhında yöresel ve doğal ürünlerin pazarlandığı satış stantları
oluşturulmalı. Üniversite ile beraber dağcılık sempozyumu düzenlenerek Aladağlara ilişkin her
türlü bilgi toparlanıp yayınlanmalı.
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7.Nar Göl ve Nar Vadisi Turizm Gelişme Bölgesi

Niğde-Nevşehir yol güzergâhı baş olmak üzere Nar Göle ulaşım sağlayan yollara
yönlendirici tabelalar konulmalı. Bu tanıtım tabelaları Niğde den başlamak üzere Altunhisar
kavşağı, Niğde Otoban Çıkışı, Çiftlik ilçesi, Bağlama kasabası, Derinkuyu ilçesi, Gölcük kasabası
ve Gölcük otoban çıkışı kavşaklarına konulmalı. Göl kenarı yolları ve ışıklandırmaları yapılmalı,
yürüyüş güzergâhları düzenlenmeli. Göl kenarına piknik alanları ve mesire yerleri yapılmalı.
Göl kenarına uyarı ve güvenlik tabelaları konulmalı. Karayolu ile göle giden bağlantı yolu
arasına aydınlatma direkleri dikilerek, yolun gece aydınlatması sağlanmalı. Gölün özelliklerin
belirten tanıtım tabelası yapılarak göl girişine konulmalı. Gölü içine doğru iskele yapılarak
gölün seyir güzelliği artırılmalı. Göl kenarı ile otellerin etrafı ve ana yol ile göle giden yolun
etrafı ağaçlandırılmalı. Bölgeye animasyon alanları oluşturulmalı. Göl etrafı koruma altına
alınması için tepelerden tel örgü ile kapatılmalı. Hayvan sürülerinin ağaçlara zarar vermesi
engellenmeli ve bölgenin tanıtımı yapılmalı.
7.1.1 Tyana Turizm Gelişme Bölgesi
Kemerhisar ve Bahçeli Belediye sınırları içerisinde yer alan Tyana antik kenti önemli bir
kültür hazinesi ve büyük bir antik kent olarak bilinmektedir. Anadolu’nun Neolitik çağdan beri
bir yerleşim alanı olan, Hitit’ler den itibaren önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Kapadokya
bölesinin bir dönem başkentliğini yapmıştır. Bölgede bulunan çeşitli medeniyetlere ait
arkeolojik yapıların bir kısmı yer üstünde bulunurken önemli bir kısmı yer altında bulunmaktadır.
Yer altında bulunan arkeolojik yapının üzerinde Kemerhisar yerleşim mekânı vardır. Bu bölge
yapılacak çalışmalarla ortaya çıkarılabilecek turizm potansiyeli başlı başına bir marka olmaya
ve önemli bir turizm merkezi olmaya adaydır. Yine aynı bölgede bulunan Roma Havuzu ve Su
kemerleri ile birlikte düşünüldüğünde bölgenin turizm potansiyeli daha da artmaktadır. Bu
amaçla aşağıdaki politikalar uygulanmalıdır.
Üniversite ile iş birliği içerisinde Bölge hakkında bilgi sahibi olan araştırmacılar davet
edilerek Tyana sempozyumu düzenlenerek, bölgenin mevcut tüm bilgileri toparlanmalı.
Özellikle Tyana’lı Apollonius’un tanıtımı yapılmalı. Kemerhisar turizm bölgesi projesi
oluşturulmalı. Bölgenin turizm işlerliğini sağlayacak eylem planı hazırlanmalı. Kazı bölgesinin
çevresindeki kamulaştırma işlemleri tamamlanmalı. Bölgenin kuruma amaçlı imar planı
yapılmalı.
Kazı sahası üzerinde bulunan ve harabeye dönmüş ve kamulaştırması yapılmış birçok eski
yapı vardır. Bu yapılar kazı sahasında oldukça kötü bir görüntü oluşturmaktadır. Bu eski yapılar
kazı ekibinin bilgisi ve kontrolü dâhilinde acilen temizlenmeli. Kazı sahasına görüntü güzelliği
kazandırılmalıdır.
Roma havuzu ile Tyana antik kenti arasında bulunan su kemerlerinin yer altında bulunan
kısmı ortaya çıkarılarak aradaki bağlantı net olarak ortaya çıkarılmalıdır. Su kemerlerinin Roma
Havuzu ile bağlantısı sağlanmalı, su kemelerinden sökülerek bölgedeki çeşitli yerlerde bulunan
taşlar yerlerine konmalıdır. Roma havuzu ile Tyana antik kenti bağlantısı sağlanmalıdır. Tyana
kazılarına hız verilmeli. Bölgede kazı çalışmaları Niğde Üniversitesi tarafından yürütülmeli.
Roma havuzu çevre düzenlemesi yapılmalı. Havuz sahasına işlevsellik kazandırılmalı. Piknik ve
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mesire yeri olarak yeniden düzenlenip, işletmesinin yürütülmesi sağlanmalı.
Bölgenin turizm işlevini yürütebilmesi için Kemerhisar içmelerini de kapsayan konaklama
üniteleri oluşturulmalı. Tyana kazılarından ortaya çıkarılan ve farklı farkı alanlara dağılmış veya
depolanmış olan eserlerden Niğde müzesine konulamayacak büyüklükteki antik eserlerin
sergilenmesi için açık hava müzesi oluşturulmalı. Kemerhisar ve roma havuzuna ulaşım sağlayan
yollara tanıtım ve yön tabelaları konulmalı. Bölgenin turistik etkinliklerini tanıtıcı faaliyetler
yürütülmeli. Adana-Kayseri yolunun Roma havuzu yol ayrımına yöresel ürünlerin satıldığı satış
stantları ve mola yeri yapılmalı. Bölgede Osmanlı tarzı veya Antik bir sokak oluşturularak butik
konaklama tesisleri ve eğlence merkezleri oluşturulmalı. Bölgenin sahiplenmesini ve tanıtımını
yürütecek bir sivil toplum kuruluşu oluşturulmalı. Kemerhisar bölgesine yarış atları hastanesi
ve oteli kurulmalıdır.
7.1.2. Kayardı – Yeşilburç Turizm Gelişme Bölgesi
Niğde iline bağlı bir köy olan Yeşilburç (Teney), eski bir Rum köyüdür. Mübadeleden önce
köyde 320 Rum aile yaşamıştır. Dolayısıyla köyde Rumlara ait iki kilise ve hamam ile birlikte,
tarihi değere sahip evler yer almaktadır. Ancak şu an cami olarak kullanılan kilisenin dışındaki
yapılar terk edilmiş ve son derece köhne durumdadır.
Söz konusu tarihi dokuların turizme kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Yeşilburç
ile Kayardı arasında oluşturulacak yürüyüş yolu iyi bir gezi güzergâhı oluşturacaktır. Ayrıca
burada bulunan tarihi hamamın orijinal bir yapısı vardır. Bu hamam her geçen gün tahrip
olmaktadır. Hamamın acilen restore edilerek kurtarılması gerekmektedir. Bölgede bulunan
taş yapılar butik otel şekline dönüştürülebilir. Yeşilburç’ un eşsiz doğal güzelliklerinin yanında
sahip olduğu bu tarihi zenginliği ortaya çıkarmak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini
çekecektir. Aslına uygun bir restore ile bilhassa inanç turizmi açısından da büyük değere sahip
olacaktır.
Kayardı bölgesinin jeolojik yapısı, bölgede var olan yerel kültür ve doğal güzellik ile
Yeşilburç da yer alan tarihi kilise ile doğal güzellikler birlikte organize edilerek bölgede var olan
turistik potansiyel aktif hale getirilebilir. Bu amaçla; Yeşilburç-Kayardı bölgesi turizm uygulama
ve eylem planı hazırlanmalı. Kayardı bölgesi ile Yeşilburç arasına yürüyüş güzergâhları
oluşturulmalı. Yeşilburç’a Kayardı vadisi seyir terasları yapılmalı. Yeşilburç köyünde bulunan
tarihi binalar restore edilmeli. Yeşilburç’a yapılacak seyir teraslarının yakınlarını konaklama
tesisleri inşa edilmeli. Kayardı bölgesine mesire alanları, eğlence yerleri, yeme içme tesisleri
yapılmalı. Bölgenin tanıtımı yapılmalı. Kayardı bölgesinin doğal yapısını bozacak düzensiz
yapılaşmanın önüne geçilmeli. Kayardı bölgesinin sahip olduğu yerel kültür değerlerinin
yaşatılması ve tanıtımının yapılması için mekânlar oluşturulmalı.
7.1.3. Eskigümüş Turizm Gelişme Bölgesi
Niğde’ye 8 km uzaklıktaki Gümüşler Kasabasında bulunan Gümüşler manastırı; Niğde için
özel bir öneme sahip arkeolojik eserdir. Bu eser tek başına Niğde’ye turist çekebilecek özellikleri
taşımaktadır. Ayrıca kilisenin otoyol çıkışı ve Adana-Kayseri yoluna yakın olması ziyaret
edilebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Manastıra gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak
bir WC yapılmalı. Manastırın tanıtımı yapılmalı. Manastır hakkında arkeolojik, dini ve turizm
yönünü inceleyen bilimsel araştırma yapılmalı ve yayınlanmalı. Manastırın uzak noktalarına
karayolu üzerinde kadar tanıtım tabelaları yapılmalı. Manastıra gelen yabancılara manastır
hakkında detaylı bilgi veren broşür veya tanıtım kitapçığı verilmeli. Manastır girişine yöresel
ve hatıra ürünlerin satıldığı satış stantları kurulmalı. Manastır çevresi yolları düzenlenmeli ve
çim ekilmeli. Manastırın Kapadokya bölgesine tur düzenleyen operatörleri nezdinde tanıtımı
yapılmalı.
7.14. Kiliseler Güzergâhı Bölgesi
Niğde de önemli sayıda kilise mevcuttur. Bunların bir kısmı Osmanlı döneminde yapılmış,
bir kısmı ise daha eski dönemlere ait kiliselerdir. Hristiyan kültürü açısından önem arz eden
bu kiliseler kentin çeşitli yerlerine ve köylerine dağılmış durumdadır. Bu kiliselerin bir kısmı
restore edilmiş, bir kısmı ise restore edilmeyi beklemektedir. Bazı kiliseler ise terk edilmiş
bir durumdadır. Bir kısım kiliseler ise cami olarak kullanılmaktadır. Bu kiliseler turizm için bir
potansiyel olarak durmaktadır. Bu amaçla; Mevcut kiliselerin çevre düzenlemeleri yapılmalı.
Restore ihtiyacı olan kiliseler restore edilmeli. Kiliselere ulaşım için yollar yapılmalı. Kiliseler
tur güzergâhı oluşturulmalı. Bu yollar üzerine tabelalar yapılmalı. Kiliseler civarına canlılık
kazandıracak yapılaşmalar oluşturulmalı. Kiliselere tanıtım tabelaları asılmalı. Işıklandırmaları
yapılmalı. Cami olarak kullanılan kiliselerin tekrar kiliseye dönüştürülmeli. Yeni camiler
yapılmalı.

8.Sonuç

Niğde sahip olduğu bir takım dezavantajları nedeniyle kentleşme sürecini zor sürdüren
illerdendir. Endüstriyel yatırımlar açısından diğer illere göre cazibesi düşük bir ildir. Sanayileşme
için uygun altyapı ve endüstriyel birikimi kısıtlıdır.
İlin Kapadokya bölgesinde olmasının yanında önemli tarihi ve kültürel yapısı ile alternatif
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turizm çeşitleri için uygun bir potansiyele sahiptir. Turizmden istenen sonuçları elde edebilmesi
için izlenmesi gereken politika iç turizme yönelik eylemler ve dış turizme yönelik eylemler
olarak iki başlık altında toplanabilir.
İç turizme yönelik olarak ana ürün olarak sunulacak turizm arzı termal turizm ve
yaylacılıktır. Özellikle ilin güneyinde bulunan 7 milyon civarında nüfusa sahip Doğu Akdeniz
Bölgesi illeri (Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep) için yıllık ortalama 170 sıcaklık ile uygun
yayla turizmi potansiyeline sahiptir. Adana ve Niğde arasında geçmişten gelen bir yaylacılık
kültürü vardır. Günümüzde de başta Çamardı ilçesi olmak üzere bu yaylacılık kültürü devam
etmektedir. Yayla turizmi bölgesel talep ve iç turizm olarak önemsenmelidir. Yayla turizminin
gelişmesi için başta yerel yönetimler olmak üzere altyapının oluşturulması ve cazibesinin
artırılması gerekmektedir. Bu amaçla altyapı hizmetleri tamamlanmış yaylacılara özel çizip ve
uygun fiyatlı yerleşim bölgeleri oluşturulmalı ve yaylacılara satışa sunulmalıdır. Termal turizm
merkezi olarak Çiftehan bölgesi ve Nar Gölü’nün mevcut bir ziyaretçi sayısı vardır. Ancak bu sayı
geliştirilebilir ve daha da yaygınlaştırılabilir. Bu bölgelerin gelişme potansiyeli vardır.
Dış turizme yönelik olarak ise; öne çıkan üç temel ürün vardır. Bunlar; Gümüşler Mastırı,
Tyana (Kemerhisar) ve Aladağlardır. Bu üç ürün içerisinde geleceği oldukça parlak ve çok büyük
bir potansiyele sahip olan yer Tyana antik kentidir. Tyana antik kenti uluslararası düzeyde tek
başına cazibe merkezi olabilecek niteliğe sahiptir. Bölgede kazıların hızlandırılması, Tyana’lı
Apollonius’un araştırılıp felsefesinin tüm yönleri ile ortaya konulması ve bölgenin tanıtılması
gerekmektedir. Tyana merkezli yürütülecek olan tanıtım faaliyetleri arzu edilen sonuç için etkili
olacaktır.
Türkiye’de şehirlerin yerel yöneticilerinin şehirlerini birer marka şehir haline
dönüştürebilmek için gerekli çalışmaları yapmaları ve bu çalışmalara şehirde bulunan sivil
toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları ve yerel halkı da dâhil etmeleri gerekmektedir
(Giritlioğlu ve Avcıkurt 2010). Niğde’nin turizmden beklenen sosyal ve ekonomik sonuçlar
elde edebilmesi kamu ve özel sektör kuruluşları, STÖ ile kamuoyu desteği uzun süreli, planlı ve
istikrarlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır.
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NİĞDE İLİ TEMEL EĞİTİM VE ORTAÖĞRETİM MEVCUT DURUM
ANALİZİ VE GELECEĞE DÖNÜK ÖNERİLER
Emre Ünal 1

ÖZET

İnsanın eğitimi doğduğu andan itibaren başlar ve ölünceye kadar devam eder. Okul
öncesi ve okul sürecinde devam eden eğitim, mesleğe atıldıktan sonra da sürer gider. İşe
başlamakla kişinin eğitimi tabii ki sona ermemektedir. Görevinin gerektirdiği, kendisinden
hizmet beklenen konularda sürekli eğitim görmezse kişilerin başarılı olması mümkün değildir.
Kısacası, toplumun tamamının aslında sistematik eğitim sürecine dahil edilmesi gereklidir.
Başarılarının arkasındaki en önemli gücün eğitim olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Niğde
ilinde temel eğitimin ve ortaöğretimin mevcut durumu üzerinde durulmuş ve mevcut durum
analizine dayalı olarak gelişme alanlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma betimsel
tarama yöntemi ile yapılandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Niğde, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Gelişme Alanı.

1. GİRİŞ

Eğitim sürecinde yer alan bireyin davranışlarında, değer yargılarında ve edindiği
becerilerde istenen yönde bir değişme olması beklenmektedir. “Eğitim, yaşantıyı yeniden
inşa etme yoluyla yetiştirmektir. “Davranış değiştirme sürecidir” (Akt. Ertürk, 1972)’e göre;
“Eğitim, bireyde kendi yaşantısı yolu ile kasıtlı ve istendik davranış değişikliği meydana getirme
sürecidir”. (Tezcan, 1981) eğitimi, bireylerin toplumsal yeteneğinin en elverişli düzeyde kişisel
gelişmesinin elde edilmesi için seçilmiş ve deneyimli bir çevreyi içine alan toplumsal bir süreç
olarak, (Demirel, 2006) bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış
değişikliğini meydana getirme süreci olarak nitelendirmektedir.
Fidan (2012: 5) eğitimi formal ve informal ikiyi ayırmış; önceden hazırlanmış, belli bir
program çerçevesinde yürütülen, amaçlı ve planlı eğitimi formal eğitim, yaşam içerisinde
kendiliğinden oluşan, planlı olmayan eğitimi ise informal olarak tanımlamaktadır. İnsan
hayatı boyunca eğitim süreci içerisinde olup formal ya da informal olarak bu süreci devam
ettirmektedir. Senemoğlu’na göre (1997:92) bu süreç içerisinde eğitimcilerin amacının “eğitim
sürecinde geçerli öğrenmeleri sağlamak, istenmedik hatalı yan ürünleri en aza indirmek, hatta
yok etmek” olduğuna değinir. Tosun’a göre (2006:10) göre; insanın en temel özelliği eğitimdir,
insan eğitimsiz bir şekilde hayatını idame ettiremez. Varış (1991:1) eğitimi, insanın kalıtsal
güçlerinin geliştirilip istenen özelliklerle yoğunlaşmış bir kişiliğe kavuşması için kullanılacak
önemli bir araç olarak görmektedir. Eğitim bu yönüyle insanın kişilik gelişimi için önemli
bir anahtar rolündedir. Senemoğlu (2012:1) da bu görüşü destekleyerek eğitimi “insanın
kişiliğini besleme süreci” ve “insan sermayesine yapılan yatırım” olarak değerlendirmektedir.
Senemoğlu’na (2012) göre eğitim aynı zamanda “bireyi, istendik nitelikte kültürleme süreci”dir.
Yani eğitim, insanın doğuştan getirdiği kabiliyetlerinin gelişmesi ve kültürlenip yeni dünyaya
adapte olması için vazgeçilmez bir unsurdur. Erden (1998: 67) eğitimin amaçlı bir etkinlik
olduğuna vurgu yapmaktadır.

2. NİĞDE İLİNDE TEMEL EĞİTİM VE ORTA ÖĞRETİM

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş, 3-5 yaş
grubundaki çocukların eğitimini kapsamaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız
anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı
ana sınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da
açılmaktadır.
Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi
alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden
gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı sağlanmasını, Türkçenin doğru ve güzel
konuşulmasını sağlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak, örgün ve
yaygın eğitim kurumları bünyesinde uygun fiziksel kapasiteye göre ana sınıfları ve uygulamalı
sınıflar olarak açılmaktadır. Okul öncesine ilişkin Niğde ili verileri Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1: Niğde İli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Toplam Öğrenci ve Öğretmen
Sayıları2
İlçe

Anaokulu

Anasınıfı

Öğrenci
Sayısı

Öğretmen
Sayısı

Öğretmen Başına
Düşen Ortalama
Öğrenci Sayısı

Merkez

10

160

3.107

160

19

Altunhisar

1

15

291

12

24

Bor

3

56

952

50

19

Çamardı

1

16

205

13

16

Çiftlik

1

25

694

23

30

Ulukışla

1

17

253

15

17

TOPLAM

17

289

5.502

273

20

NİĞDE İLİ TEMEL EĞİTİM
VE ORTAÖĞRETİM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
VE GELECEĞE DÖNÜK
ÖNERİLER

Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2015.
Niğde ilinde, okul öncesi dönemi içine alan 1’i özel olmak üzere 17 anaokulu ve
289 anasınıfında 273 kadrolu öğretmen toplam 5.502 öğrenciye eğitim verilmektedir.
Öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı en fazla olan ilçe Çiftlik (30), en az olan ilçe
ise Çamardı(16)’dır. İl genelinde, öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı dikkate
alındığında ise sayı 20 olup, ilin okul öncesi eğitim öğrenci/öğretmen oranında iyi bir durumda
olduğu söylenebilmektedir. Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki illerin yıllara göre okul öncesi dönem
öğretmen/öğrenci sayısına ilişkin veriler Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin Okul Öncesi Dönem Öğretmen ve
Öğrenci Sayıları
YER

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Öğrt. Öğrn. Öğrt. Öğrn. Öğrt. Öğrn. Öğrt. Öğrn. Öğrt. Öğrn.
5.574
3.222

Kırşehir

167

3.413

175

3.363

210

3.245

221

3.247

231

3.060

Nevşehir

276

5.841

264

5.899

271

6.325

286

5.110

289

4.814

Niğde

259

5.302

254

6.731

275

6.651

311

5.707

318

5.157

Türkiye

1.059.495

332
200

63.327

5.846
3.583

1.077.933

334
216

62.933

6.082
3.945

1.169.556

264
207

55.883

5.785
4.061

1.115.818

256
163

48.330

5.282
3.812

980.654

234
159

42.716

Aksaray
Kırıkkale

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014.
Tablo 2 incelendiğinde, okul öncesi eğitim düzeyinde; 2009-2010, 2012-2013 ve 20132014 eğitim-öğretim yıllarında, TR71 Bölgesi’ndeki illerde, Niğde ili öğrenci sayısı olarak
ikinci sırada, 2010-2011 ve 2011-2012 eğitim-öğretim yıllarında da Niğde ilinin öğrenci sayısı
olarak ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılına kadar okul öncesi
öğrenci sayısında artış söz konusu iken, bu eğitim-öğretim yılından sonra azalışın 4+4+4
eğitim sistemine geçilmesi ile birlikte bu dönem çağı çocuklarının ilkokula başlaması olarak
düşünülmektedir. 2009-2013 yılları arasında okul öncesi dönem öğrenci sayıları dikkate
alındığında, Niğde ilinin TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde, okul öncesi eğitime önem verdiği
sonucuna ulaşılabilmektedir.
2

Bu veriler, 2014 yılına ilişkindir.
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TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde, Niğde ili, öğretmen sayısı olarak, 2010-2011 eğitimöğretim yılı hariç olmak üzere, ilk iki sırada yer almaktadır. 2009-2013 yılları arasında, okul
öncesi dönemde görev yapan öğretmenlerin sayıları dikkate alındığında, ilin okul öncesi
dönemde görev yapan öğretmen sayısının yıllar bazında arttığı sonucuna ulaşılabilmektedir.
Türkiye ve TR71 Bölgesi’nde yer alan illerin yıllara göre okul öncesi derslik sayısına ilişkin veriler
Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin Okul Öncesi Derslik Sayıları
YER

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Türkiye

45.703

46.336

48.802

49.372

50.466

Aksaray

328

325

325

315

317

Kırıkkale

220

187

183

213

181

Kırşehir

167

169

184

160

162

Nevşehir

235

251

268

257

236

Niğde

283

309

301

300

317

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014.
Tablo 3 incelendiğinde; TR71 Bölgesi’ndeki illerin okul öncesi derslik sayılarının arttığı
görülmektedir. Niğde ilinde de okul öncesi derslik sayıları, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı hariç,
artış göstermiştir. Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki illerin yıllara göre okul öncesinde görev yapan
öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısına ve derslik başına düşen ortalama öğrenci
sayısına ilişkin veriler
Tablo 6.14’te verilmiştir.
Tablo 6.14: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin Okul Öncesinde Görev Yapan
Öğretmen Başına Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ve Derslik Başına Düşen Ortalama
Öğrenci Sayısı

Öğrc./D.

2013-2014

Öğrc/Öğrt

Öğrc./D.

2012-2013

Öğrc/Öğrt

Öğrc./D.

2011-2012

Öğrc/Öğrt

Öğrc./D.

2010-2011

Öğrc/Öğrt

Öğrc./D.

YER

Öğrc/Öğrt

2009-2010

Türkiye

23

22

23

24

21

24

17

22

17

21

Aksaray

23

16

23

18

23

19

18

19

17

18

Kırıkkale

24

17

25

22

19

22

17

17

16

18

Kırşehir

20

20

19

20

16

18

15

20

13

19

Nevşehir

21

25

22

24

23

24

18

20

17

20

Niğde

21

19

27

22

24

22

18

19

16

16

Kaynak: TÜİK’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.
Tablo 6.14 incelendiğinde, okul öncesi eğitim düzeyinde; 2010-2011, 2011-2012, 20122013 eğitim-öğretim yıllarında, hem ülke ortalaması hem de TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde
Niğde ili, öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı olarak ilk sırada yer almaktadır. Niğde
ili, öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı olarak oldukça iyi durumdadır.
Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı dikkate alındığında, 2012-2013 eğitimöğretim yılından itibaren sayının azaldığı görülmekle birlikte, Niğde ili Türkiye ortalamasının
altında yer almaktadır.
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Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsamaktadır. Bu çağ, çocuğun 5
yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlamakta, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim
yılı sonunda bitmektedir. İlköğretimin amacı; her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi
için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına
uygun olarak yetişmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden hayata ve bir üst öğrenime
hazırlanmasını sağlamaktır. Niğde ilinde, 2014 yılında ilkokul kurum, öğrenci ve öğretmen
sayıları Tablo 5’te verilmiştir.

NİĞDE İLİ TEMEL EĞİTİM
VE ORTAÖĞRETİM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
VE GELECEĞE DÖNÜK
ÖNERİLER

Tablo 5: Niğde İli İlkokul Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları3
Okul Sayısı
İkili

Normal

Toplam

Derslik
Sayısı

Öğrenci
Sayısı

Öğretmen
Sayısı

Derslik Başına
Düşen
Ortalama
Öğrenci
Sayısı

Merkez

14

64

78

582

16.095

648

28

Altunhisar

0

10

10

97

1.207

53

12

İlçe

Bor

5

29

34

203

4.204

201

21

Çamardı

0

21

21

42

990

41

24

Çiftlik

0

18

18

113

2.801

100

25

Ulukışla

1

15

16

71

998

52

14

TOPLAM

20

157

177

1.108

26.295

1.095

24

Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2015.
Niğde ilinde, ilkokul dönemini içine alan 20 ikili öğretim ve 157 normal öğretim
kapsamında yer alan toplam 177 okulla, 1.095 kadrolu öğretmenle toplam 26.295 öğrenciye
eğitim verilmektedir. Öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı en fazla olan ilçe
Merkez(28), en az olan ilçe ise Altunhisar(12)’dır. İl genelinde öğretmen başına düşen ortalama
öğrenci sayısı dikkate alındığında ise sayı 25 olup, ilin ilkokul eğitiminin öğrenci/öğretmen
oranında iyi bir durumda olduğu söylenebilmektedir. Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki illerin
yıllara göre ilkokul dönemi öğrenci ve sınıf öğretmeni sayısına ilişkin veriler
Tablo 6’da verilmektedir.
Tablo 6: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin İlkokul Öğrenci ve Sınıf Öğretmeni
Sayısı
20092010*

Öğrn.

Öğrt.

Öğrn.

Öğrt.

Öğrn.

Öğrt.

Öğrn.

2013-2014

Öğrt.

2012-2013

Öğrn.

20112012*

Öğrt.

İL

20102011*

Türkiye

-

-

-

-

-

-

282.043

5.593.910

288.444

5.574.916
31.381

Aksaray

-

-

-

-

-

-

1.669

31.194

1.708

Kırıkkale

-

-

-

-

-

-

1.009

16.620

1.093

16.199

Kırşehir

-

-

-

-

-

-

1.104

13.647

1.084

13.575

Nevşehir

-

-

-

-

-

-

1.256

19.976

1.287

19.604

Niğde

-

-

-

-

-

-

1.568

26.876

1.652

26.330

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014.
3

Bu veriler 2014 yılına ilişkindir.
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* İlköğretim (1-8) sayıları ortaokul verileri içinde verilmiştir.
Tablo 6 incelendiğinde, ilkokul eğitimi düzeyinde; 2012-2013 ve 2013-2014 eğitimöğretim yıllarında TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde Niğde ilinin, öğrenci sayısı bakımından
ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, 2012-2013 ve 2013-2014 arasındaki öğrenci
sayıları karşılaştırıldığında, Niğde ilinde ilkokul seviyesindeki öğrenci sayılarında bir azalmanın
olduğu anlaşılmaktadır.
TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde ilkokul eğitimi düzeyinde; 2012-2013 ve 2013-2014
eğitim-öğretim yıllarında Niğde ilinin öğretmen sayısı bakımından ikinci sırada yer aldığı
görülmektedir. 2012-2013 ve 2013-2014 yılları arasında, ilkokul düzeyinde görev yapan
öğretmenlerin sayıları dikkate alındığında, Niğde ilinde ilkokul düzeyinde görev yapan
öğretmen sayısının yıllar bazında arttığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Türkiye ve TR71
Bölgesi’ndeki illerin 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim-öğretim yıllarına göre ilkokul düzeyindeki
derslik sayısına ilişkin veriler Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin İlkokul Derslik Sayıları
İL

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Türkiye

-

-

-

234.920

243.305

Aksaray

-

-

-

1.430

1.553

Kırıkkale

-

-

-

1.036

979

Kırşehir

-

-

-

1.184

1.082

Nevşehir

-

-

-

959

1.055

Niğde
1.039
1.148
Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014
* İlköğretim (1-8) sayıları ortaokul verileri içinde verilmiştir.
Tablo 7 incelendiğinde, ilkokul eğitimi düzeyinde; 2012-2013 ve 2013-2014 eğitimöğretim yıllarında, Niğde ilinin ilkokul derslik sayılarının 2013-2014 eğitim-öğretim yılında artış
gösterdiği görülmektedir. Ayrıca Niğde ilinin, TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde, derslik sayısı
bakımından ikinci sırada yer aldığı da görülmektedir.
İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve
farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından
oluşmaktadır. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında, lise eğitimini destekleyecek şekilde
öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulmaktadır. Niğde
ilinde, 2014 yılında ortaokul kurum, öğrenci ve öğretmen sayıları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8: Niğde İli Ortaokul Kurum, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları4
Kurum Sayısı
İlçe

656

İkili

Normal

Toplam

Derslik
Sayısı

Öğrenci
Sayısı

Öğretmen
Sayısı

Derslik Başına
Düşen
Ortalama
Öğrenci Sayısı

Merkez

5

59

64

791

14.867

872

19

Altunhisar

0

7

7

82

975

65

12

Bor

1

19

20

262

3.953

315

15

Çamardı

0

9

9

79

882

69

11

Çiftlik

0

16

16

178

2.328

112

13

Ulukışla

0

9

9

79

878

77

11

TOPLAM

6

119

125

1.471

4

Bu veriler 2014 yılına ilişkindir.

23.883
1.510
16
Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2015.
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Niğde ilinde, ortaokul dönemi içine alan 6 ikili öğretim ve 119 normal öğretim kapsamında
yer alan toplam 123 okulla, 1.510 kadrolu öğretmenle toplam 23.883 öğrenciye eğitim
verilmektedir. Öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı en fazla olan ilçe Merkez (19),
en az olan ilçeler ise Ulukışla ve Çamardı’dır (11). İl genelinde öğretmen başına düşen ortalama
öğrenci sayısı dikkate alındığında ise sayı 16 olup, ilin ortaokul eğitiminin öğrenci/öğretmen
oranında iyi bir durumda olduğu söylenebilmektedir. Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki illerin yıllara
göre ortaokul dönemi öğrenci ve öğretmen sayısına ilişkin verilerTablo 9’da verilmektedir.
Tablo 9: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin Ortaokul Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
İL

2009-2010*

2010-2011*

2011-2012*

2012-2013

2013-2014

Aksaray

3.004

61.538

3.171

61.824

3.154

59.912

1.772

29.236

1.705

28.274

Kırıkkale

2.081

37.945

2.103

37.333

2.150

35.997

1.198

18.454

1.167

17.670

Kırşehir

2.091

30.216

2.022

29.937

2.110

28.710

1.041

14.495

1.071

13.732

Nevşehir

2.687

40.568

2.462

40.496

2.522

39.634

1.295

19.633

1.342

18.932

Niğde

3.109

54.107

3.323

54.056

3.055

52.890

1.573

26.472

1.561

25.661

Türkiye

5.478.399

Öğrn.

280.804

Öğrt.

5.566.986

Öğrn.

269.759

Öğrt.

10.979.301

Öğrn.

515.852

Öğrt.

10.981.100

Öğrn.

503.328

Öğrt.

10.916.643

Öğrn.

485.677

Öğrt.

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014.
* İlköğretim (1-8) sayıları ortaokul verileri içinde verilmiştir.
Tablo 9 incelendiğinde, ortaokul eğitimi düzeyinde; 2012-2013 ve 2013-2014 eğitimöğretim yıllarında TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde Niğde ilinin öğrenci sayısı bakımından
ikinci sırada sırada yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, 2012-2013 ve 2013-2014 arasındaki öğrenci
sayıları karşılaştırıldığında, Niğde ilinde ortaokul seviyesi öğrenci sayılarında bir azalmanın
olduğu anlaşılmaktadır. 2012-2013 ve 2013-2014 yılları arasında ortaokul eğitimi öğrenci
sayıları dikkate alındığında, TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde Niğde ilinin ortaokul eğitimine
önem verdiği sonucuna ulaşılabilmektedir.
TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde ortaokul eğitimi düzeyinde; 2012-2013 ve 20132014 eğitim-öğretim yıllarında, Niğde ilinin öğretmen sayısı bakımından ikinci sırada yer
aldığı görülmektedir. 2012-2013 ve 2013-2014 yılları arasında ortaokul düzeyinde görev
yapan öğretmenlerin sayıları dikkate alındığında, Niğde ilinin ortaokul düzeyinde görev
yapan öğretmen sayısının yıllar bazında arttığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Türkiye ve
TR71 Bölgesi’ndeki illerin 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim-öğretim yıllarına göre ortaokul
düzeyindeki derslik sayısına ilişkin veriler
Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin Ortaokul Derslik Sayıları
İL

2009-2010*

2010-2011*

2011-2012*

2012-2013

2013-2014

Türkiye

332.902

339.653

344.710

124.584

128.551

Aksaray

2.700

2.726

2.756

1.339

1.204

Kırıkkale

1.615

1.603

1.626

891

716

Kırşehir

1.362

1.389

1.392

289

339

Nevşehir

2.007

2.040

2.018

1.087

987

Niğde

2.353

2.441

2.410

1.434

1.396

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014.
* İlköğretim (1-8) sayıları ortaokul verileri içinde verilmiştir.
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Tablo 10 incelendiğinde, ortaokul eğitimi düzeyinde; 2012-2013 ve 2013-2014 eğitimöğretim yıllarında Niğde ilinin ortaokul derslik sayılarının 2013-2014 eğitim-öğretim yılında
düşüş gösterdiği görülmektedir. Ayrıca Niğde ilinin, TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde, ortaokul
eğitimi düzeyinde derslik sayısı bakımından birinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim
veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsamaktadır. Ortaöğretimin
amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
* Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle,
onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi, sosyal ve
kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
* Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgili, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve
doğrultusunda yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler
yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge
sağlanmaktadır.
Niğde ili ortaöğretim kurum, öğrenci ve öğretmen sayılarına ilişkin 2014 yılı verileri Tablo
11’de verilmiştir.
Tablo 11: Niğde İli Ortaöğretim Kurum, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları5
Kurum Sayısı
İlçe

İkili

Normal

Toplam

Derslik
Sayısı

Öğrenci
Sayısı

Öğretmen
Sayısı

Derslik Başına
Ortalama
Öğrenci Sayısı

Merkez

0

30

30

457

13.020

861

28

Altunhisar

0

1

1

18

249

17

14

Bor

0

13

13

240

4.435

299

18

Çamardı

0

2

2

25

397

31

16

Çiftlik

0

2

2

31

689

34

22

Ulukışla

0

4

4

38

654

57

17

TOPLAM

0

52

52

809

19.084

1.299

24

Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2015.
Niğde ili, ortaokul dönemini içine alan normal öğretim kapsamında yer alan toplam 52
okulla, 1.299 kadrolu öğretmenle toplam 19.084 öğrenciye eğitim vermektedir. Öğretmen
başına düşen ortalama öğrenci sayısı en fazla olan ilçe Merkez (28), en az olan ilçe ise
Altunhisar(14)’dır. İl genelinde öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı dikkate
alındığında ise sayı 24 olup, ilin ortalama ortaöğretimin öğrenci/öğretmen oranında iyi bir
durumda olduğu söylenebilmektedir. Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki illerin ortaöğretim dönemi
öğrenci ve öğretmen sayısına ilişkin veriler Tablo 12’de verilmektedir.
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Bu veriler, 2014 yılına ilişkindir.

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Tablo 12: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmen
Sayıları
2009-2010

Öğrn.

Türkiye

5.420.178

Öğrt.

278.641

Öğrn.

4.995.623

Öğrt.

254.895

Öğrn.

4.756.286

Öğrt.

235.814

Öğrn.

4.748.610

Öğrt.

2013-2014

222.705

Öğrn.

2012-2013

4.240.139

Öğrt.

2011-2012

206.862

İL

2010-2011

NİĞDE İLİ TEMEL EĞİTİM
VE ORTAÖĞRETİM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
VE GELECEĞE DÖNÜK
ÖNERİLER

Aksaray

1.082

18.362

1.131

20.827

1.154

21.516

1.238

22.878

1.339

25.671

Kırıkkale

1.116

19.782

1.174

21.149

1.234

20.183

1.287

20.168

1.365

20.537

Kırşehir

958

13.859

988

14.829

1.022

15.153

1.074

15.716

1.158

16.166

Nevşehir

1.133

15.097

1.179

16.347

1.137

15.906

1.197

16.706

1.270

18.157

Niğde

1.124

17.503

1.185

19.416

1.238

19.558

1.300

20.659

1.422

23.273

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014.
Tablo 12 incelendiğinde, ortaöğretim düzeyinde; 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim-öğretim
yıllarında TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde Niğde ilinin, öğrenci sayısı bakımından ikinci sırada
yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, 2012-2013 ve 2013-2014 yılları arasındaki öğrenci sayıları
karşılaştırıldığında Niğde ilinde, ortaöğretim seviyesi öğrenci sayılarında kayda değer bir artış
olduğu anlaşılmaktadır. 2012-2013 ve 2013-2014 yılları arasında ortaöğretim öğrenci sayıları
dikkate alındığında TR71 Bölgesi’ndeki Niğde ilinde ortaöğretime önem verildiği sonucuna
ulaşılabilmektedir.
TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde ortaöğretim düzeyinde; 2010-2011 eğitim-öğretim
yılından itibaren Niğde ilinin öğretmen sayısı bakımından ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
Ortaöğretim düzeyinde görev yapan öğretmenlerin sayıları dikkate alındığında, ilin ortaöğretim
düzeyinde görev yapan öğretmen sayısının yıllar bazında arttığı sonucuna ulaşılabilmektedir.
Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki illerin yıllara göre ortaöğretim düzeyindeki derslik sayısına ilişkin
veriler Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 13: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin Ortaöğretim Derslik Sayıları
İL

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Türkiye

110.214

117.760

121.914

129.566

140.560

Aksaray

555

562

618

630

771

Kırıkkale

723

710

728

731

779

Kırşehir

449

521

553

546

652

Nevşehir

663

628

641

738

702

Niğde

636

678

690

741

792

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014.
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Tablo 13 incelendiğinde, ortaöğretim düzeyinde; Niğde ilinin ortaöğretim derslik
sayısında yıllar bazında bir artış olduğu, 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim-öğretim yıllarında
TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde Niğde ilinin, ortaöğretim düzeyinde derslik sayısı
bakımından birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki illerin yıllara
göre ortaöğretimde görev yapan öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı ve derslik
başına düşen ortalama öğrenci sayısı Tablo 14’te verilmiştir.

40

20

39

20

Öğrc./D.

21

Öğrc/Öğrt

39

2013-2014

Öğrc./D.

21

Öğrc/Öğrt

Türkiye

Öğrc./D.

İL

Öğrc/Öğrt

2012-2013

Öğrc./D.

2011-2012

Öğrc/Öğrt

2010-2011

Öğrc./D.

2009-2010
Öğrc/Öğrt

Tablo 14: Türkiye ve TR71 Bölgesi’ndeki İllerin Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmen
Başına Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ve Derslik Başına Düşen Ortalama Öğrenci Sayıları

39

20

39

Aksaray

17

33

18

37

19

35

19

36

19

33

Kırıkkale

18

27

18

30

16

28

16

28

15

26

Kırşehir

15

31

15

29

15

27

15

29

14

25

Nevşehir

13

23

14

26

14

25

14

23

14

26

Niğde

16

28

16

29

16

28

16

28

16

29

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014
Tablo 14 incelendiğinde, ortaöğretim düzeyinde yıllar bazında öğretmen başına düşen
ortalama öğrenci sayısında bir değişim görülmemekle birlikte, Türkiye ortalamasının altında
olduğu görülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde yıllar bazında derslik başına düşen ortalama
öğrenci sayısında bir değişim görülmemekle birlikte, Türkiye ortalamasının altında olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

3. TEMEL EĞİTİM
DEĞERLENDİRME

VE

ORTAÖĞRETİME

İLİŞKİN

GENEL

Yukarıda, temel eğitim (ilkokul ve ortaokul) ile ortaöğretim hakkında, Niğde ili ve
TR71 Bölgesi’ndeki diğer illere ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bölümde de 2012-2013 eğitimöğretim yılından itibaren, ilkokuldan ortaokula ve ortaokuldan liseye geçiş sayıları üzerinde
tartışılacaktır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından sonra ilkokuldan ortaokula ve ortaokuldan
liseye geçişte öğrenci sayılarına ilişkin veriler Tablo 15 ve Tablo 16’da verilmiştir.
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Tablo 15: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından Sonra İlkokuldan Ortaokula Geçişte Öğrenci
Sayılarındaki Değişim
DÖNEM

2012-2013

2013-2014

SINIF

4. SINIF

5. SINIF

FARK

CİNSİYET

E

K

T

E

K

T

E

K

T

Merkez

1.857

1.827

3.684

1.880

1.832

3.712

23

5

28

Altunhisar

127

136

263

121

117

238

-6

-19

-25

Bor

512

480

992

497

463

960

-15

-17

-32

Çamardı

125

108

233

120

111

231

-5

3

-2

Çiftlik

316

275

591

316

270

586

0

-5

-5

Ulukışla

128

123

251

119

127

246

-9

4

-5

TOPLAM

3.065

2.949

6.014

3.053

2.920

5.973

-12

-29

-41

NİĞDE İLİ TEMEL EĞİTİM
VE ORTAÖĞRETİM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
VE GELECEĞE DÖNÜK
ÖNERİLER

Tablo 16: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından Sonra Ortaokuldan Liseye Geçişte Öğrenci
Sayılarındaki Değişim
DÖNEM

2012-2013

2013-2014

SINIF

8. SINIF

9. SINIF

FARK

CİNSİYET

E

K

T

E

K

T

E

K

T

Merkez

2.042

1.898

3.940

2.182

1.880

4.062

140

-18

122

Altunhisar

141

167

308

46

38

84

-95

-129

-224

Bor

614

525

1.139

821

701

1522

207

176

383

Çamardı

118

130

248

70

59

129

-48

-71

-119

Çiftlik

361

324

685

175

89

264

-186

-235

-421

Ulukışla

117

132

249

102

82

184

-15

-50

-65

TOPLAM

3.393

3.176

6.569

3.396

2.849

6.245

3

-327

-324

Tablo 15 ve Tablo 16 incelendiğinde, Merkez ilçede 2013-2014 eğitim-öğretim yılında
5. sınıfta bulunan öğrenci sayısının, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilkokuldan ortaokula
geçen öğrenci sayısından fazla olduğu görülmektedir. Diğer ilçeler incelendiğinde, 2013-2014
eğitim-öğretim yılında 5. sınıfta bulunan öğrenci sayısının, 2012-2013 eğitim- öğretim yılında
ilkokuldan ortaokula geçen öğrenci sayısından az olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin,
öğrencilerin nakil gitmesi olduğu düşünülebilir.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Merkez ilçe ve Bor ilçesinde 9. sınıfta bulunan öğrenci
sayısının, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaokuldan liseye geçen öğrenci sayısından fazla
olduğu görülmektedir. Yine 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Merkez ilçe ve Bor ilçesinde
9. sınıfta bulunan öğrenci sayısının, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaokuldan liseye
geçen öğrenci sayısından az olduğu görülmektedir. Buradan, diğer ilçelerden Merkez ilçeye
ve Bor ilçesine lise öğrenimi görmek için talep olduğu anlaşılmaktadır. Diğer ilçelerde ise
(Altunhisar, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla) ortaokuldan liseye devam eden öğrenci sayısında
azalma görülmektedir. Özellikle Çiftlik ilçesinde, ortaokuldan sonra liseye devam eden öğrenci
sayısında ciddi bir azalma olduğu göze çarpmaktadır. Bu durumun da ortaokuldan sonra açık
liseye devam eden öğrenci sayısındaki artışla açıklanabileceği düşünülmektedir.
Grafik 1, Grafik 2 ve Grafik 3’te, 2013 yılı nüfus verileri baz alınarak, gelecek yıllarda okula
başlayacak tahmini öğrenci sayıları yer almaktadır. Bu grafiklerdeki veriler, Nevşehir Bölge
Nüfus Müdürlüğünden alınmıştır.
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Grafik 1: İlkokula Başlayacak Öğrenci Sayıları Tahmini

Grafik 2: Ortaokula Başlayacak Öğrenci Sayıları Tahmini (%10 oranında Azaltımlı)

Grafik 3: Liseye Başlayacak Öğrenci Sayıları Tahmini
Grafik 2 ve Grafik 3 incelendiğinde; 2013 yılı baz alınarak 2015-2016 eğitim-öğretim
yılından itibaren ilkokula başlayacak öğrenci sayısında, önceki yıllara oranla yaklaşık %50
artış olacağı düşünülmektedir. Ortaokula başlayan öğrenci sayısına bakıldığında ise (çeşitli
nedenlerle okula başka bir şehirde devam edebilecek öğrenci sayısı düşünülerek %10 azaltım
öngörülmüştür) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında önceki yıllara oranla neredeyse 1,5 kat
kadar öğrenci artışı öngörülmektedir. Örgün eğitimde liseye başlayacak öğrenci sayısı (çeşitli
nedenlerle ortaokuldan sonra başka şehire taşınan ya da açık liseye başlayan öğrenci sayısı
düşünülerek %20 azaltıma gidilmiştir) incelendiğinde ise 2023-2024 eğitim-öğretim yılından
itibaren liseye başlayacak öğrenci sayısında da yaklaşık 1,5 kat artış olacağı öngörülmektedir.
Tüm bu sonuçlardan heraketle, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre okullaşmanın
yapılacağı bölgelerin bir an önce belirlenmesi, derslik ve okul sayısının artırılması gerekmektedir.

4. NİĞDE İLİNİN TEMEL EĞİTİM VE ORTAÖĞRETİM ALANI GELİŞME
POLİTİKALARI
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Niğde ilinde temel eğitim ve ortaöğretim alanına ilişkin durum analizi verilerine yukarıdaki
bölümde yer verilmiştir. Aşağıda, Niğde ilinde temel ve ortaöğretim alanına ilişkin gelişme
politikalarına yönelik öneriler bulunmaktadır.
a)
Eğitim Kalitesinin Artırılması
Eğitimin her kademesindeki kalite ve başarının temelini oluşturan okul öncesi eğitimi
yaygınlaştırmalı, yetişkinler ile örgün eğitimden yararlanamamış olan bireylerin, nitelikli ve
istihdama yönelik eğitimlerini sağlanmalıdır.
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İl genelinde özel eğitime muhtaç olup, özel eğitimden yararlanamayan tüm bireyler
eğitim imkânlarından yararlandırılmalıdır. Öğrencilerin kendilerine en uygun hedefe
yönlendirilebilmeleri için onlara kendilerini keşfedebilmelerini sağlayacak rehberlik
hizmetleri sağlanmalı, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin eğitimden en üst düzeyde
faydalanabilmeleri için kurs, seminer, gezi vb. sosyal destek sistemlerinin etkin biçimde
kullanımı ve okul öncesi dönemden başlayarak çocukların eğitime kesintisiz devam etmelerini
sağlayacak maddi destekler genişletilmelidir. Kız çocuklarının ilkokuldan yükseköğretime kadar
okullaşmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla ailelere eğitimler verilmeli, bu
anlamda tanınmış kişilerin başarı hikâyelerinin kendi ağzından öğrenci, veli ve öğretmenlerle
paylaşılması sağlanmalıdır. Öğrencilerin sağlıklı yetişmeleri, bireysel ve sosyal gelişimleri için
koruyucu sağlık tedbirleri alınmalıdır.
Her kademede görev alan öğretmenlerin, mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin artmasını
sağlamak amacıyla kişisel gelişim seminerleri düzenlenmeli, lisansüstü eğitimleri teşvik etmek
gibi uygulamalarla personelin niteliği artırılmalıdır. Eğitim paydaşlarının proje hazırlamasını
sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve yarışmalara katılması için çalışmalar
yapılmalıdır.
b)
Eğitim Temelli Sosyal-Kültürel Faaliyetlerin Artırılması
Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımı teşvik edilerek artırılmalı,
öğrencilerin etkin rehberlik hizmetlerinden faydalanmasını sağlayarak kendilerini
gerçekleştirebilmeleri; eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde
yararlanabilmelerini, gizli ya da henüz farkında olmadıkları yeteneklerini en uygun şekilde
geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin yaratıcı kişiliklerini geliştirmek
amacıyla uygulanabilecek projeler geliştirmeleri desteklenmelidir.
Öğrenciler, etkin değerler eğitimi vasıtasıyla çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı,
topluma karşı sorumluluk bilinci gelişmiş, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmeli; bu
amaçla da öğrencilerin, ilin kültür elçisi olarak bilincini artırıcı etkinlikler düzenlenmelidir.
c)
Eğitim Ortamlarının Fiziki ve Teknik Altyapısının İyileştirmesi
İkili öğretim yapan bütün okulların, normal öğretime geçişi sağlanmalı, nüfus potansiyeli
de düşünülerek il genelinde yapılacak derslik ve okulların yerleri belirlenmelidir. Eğitim
materyalleri ve eğitim teknolojileri bakımından okulların tamamı geliştirilmelidir.
d)
İlin, Bölgenin ve Ülkenin İhtiyaç Duyduğu Teknik Eleman Yetiştirilebilmesi
İlin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesine öncülük etmek
amacıyla, güncel ihtiyaçlar belirlenerek kendini sürekli yenileyen, mesleki bilgi ve beceri
açısından donanımlı, üretim ve hizmet sektörüne doğrudan katkıda bulunabilecek, ayrıca üst
öğretim kurumlarına hazır elemanlar yetiştirilmelidir.

NİĞDE İLİ TEMEL EĞİTİM
VE ORTAÖĞRETİM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
VE GELECEĞE DÖNÜK
ÖNERİLER
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NİĞDE İLİNİN GELİR DAĞILIMI VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN DURUM
ANALİZİ, GELİŞME POLİTİKALARI VE TR71 BÖLGESİ KIYASLAMALARI
Selen Doğan1

ÖZET

Bilindiği üzere gelir; üretim ve hizmet süreçleri sonucunda elde edilen parasal ya da nesnel
getiridir. Gelir dağılımı ise üretim faktörleri tarafından elde edilen gelirin, çeşitli kriterlere göre
belirlenmiş gruplar veya fertler arasındaki dağılımını ifade etmektedir. Gelir dağılımındaki
adaletsizlik, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemekte, suç işlenme oranlarını artırabilmektedir.
Bir ülkenin refahı, zenginliğinden çok, gelir dağılımıyla ölçülmektedir. Örneğin, aynı toplam
geliri elde eden iki ülkeden birinde diğerine göre daha adil bir gelir dağılımı uygulanıyorsa,
o ülkenin refahı, gelir dağılımı eşitsiz olana göre daha iyi olarak nitelendirilmektedir. Bu
nedenle, ülkede ekonomik ve sosyal kararların alınmasında, sermaye birikimi ve sosyal
yapının iyileştirilmesinde gelirin fertler arasında ne şekilde dağıldığının bilinmesi önem arz
etmektedir. Gelirin adaletsiz dağılımı, birçok sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bu çalışmada, Niğde ilinin gelir ve istihdamına ilişkin verileri TR71 Bölgesi’ndeki
iller ile karşılaştırmalı olarak verilmiş, Niğde ilinde gelir ve istihdamın tespitine ilişkin yapılan
araştırmanın sonuçları ile Niğde ilinin gelir ve istihdam alanındaki güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat
ve tehditlerinin neler olduğu tespit edilerek, Niğde ilinin gelir ve istihdamının iyileştirilmesine
ilişkin politika önerilerine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gelir, Gelir Dağılımı, İstihdam.

GİRİŞ

Bu çalışmanın temel amacı; Niğde ilinin istihdam durumunu ve gelir dağılımını tespit
ederek bu konudaki güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini tespit etmek ayrıca, Niğde
ilinde gelir dağılımı ve istihdamın iyileştirilmesine yönelik politikaları ortaya koymaktır. Bu
nedenle çalışmada öncelikle İŞKUR ile yapılan çalışma neticesinde Niğde ilinin istihdamına
ilişkin verilere, daha sonra da Niğde ilinin gelir dağılımının tespitine ilişkin 2014 yılında yapılan
araştırma ve sonuçlarına yer verilmiştir. Gelir dağılımını tespit etmek için gerekli olan veriler,
Niğde ilindeki tüm haneler ve yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde “2014 Yılı Hane Halkı
Gelir Dağılımı Anketi” çalışması ile elde edilmiştir. Anket çalışması, oranlı eleman örnekleme
yöntemi ile seçilen 3.018 hanede gerçekleştirilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

1. TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ

Aşağıda, TR71 Bölgesi temel işgücü göstergelerine ilişkin bazı bilgilere yer verilmiştir.
Tablo 1: TR71 Bölgesi’ndeki Temel İşgücü Göstergelerinde İŞKUR’a Kayıtlı İş Arayan
Kişi Sayısı
İL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aksaray

4.651

4.736

5.471

7.746

8.319

8.102

Kırıkkale

7.136

6.594

6.868

9.213

10.408

10.008

Kırşehir

2.740

3.086

4.418

5.510

7.861

8.618

Nevşehir

4.300

4.968

4.566

6.173

7.024

7.718

Niğde

4.618

4.252

3.757

8.269

8.267

9.214

TOPLAM

23.445

23.636

25.080

36.911

41.879

43.660

Kaynak: İŞKUR, 2014.
Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere, TR71 Bölgesi’ndeki illerde temel işgücü göstergelerinde
İŞKUR’a kayıtlı iş arayan kişi sayısının en çok olduğu il 2014 yılı itibariyle Kırıkkale (10.008 kişi),
ikinci sırada ise Niğde ilidir (9.214 kişi). Bunu üçüncü sırada 8.618 kişi ile Kırşehir ili, dördüncü
sırada 8.102 kişi ile Aksaray ili takip etmektedir. TR71 Bölgesi’ndeki iller içerisinde iş arayan kişi
sayısının en az olduğu il ise Nevşehir ilidir (7.718). Bu durumun Nevşehir’deki turizm potansiyeli
ve turizmin ildeki istihdama katkısı ile ilgili olduğu düşünülebilir.
TR71 Bölgesi’ndeki illerde temel işgücü göstergelerinde İŞKUR’a kayıtlı işgücü sayısını
gösteren Tablo 2 incelendiğinde 2014 yılında İŞKUR’a kayıtlı işgücü sayısının en yüksek olduğu
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il Kırıkkale (25.181 kişi), ikinci sırada Niğde (17.763 kişi) üçüncü sırada Aksaray (16.216 kişi),
dördüncü sırada Nevşehir (14.690 kişi), son sırada ise Kırşehir’dir (14.194 kişi).
Tablo 2: TR71 Bölgesi’ndeki İllerde İŞKUR’a Kayıtlı İşgücü Sayısı2
İL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aksaray

-

-

-

13.317

16.680

16.216

Kırıkkale

-

-

-

20.979

24.172

25.181

Kırşehir

-

-

-

10.020

12.387

14.194

Nevşehir

-

-

-

11.685

14.592

14.690

Niğde

-

-

-

14.470

17.333

17.763

TOPLAM

-

-

-

70.471

85.164

88.044
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Kaynak: İŞKUR, 2014.
TR71 Bölgesi’ndeki illerde temel işgücü göstergelerinde İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısını
gösteren Tablo 3’e bakıldığında 2014 yılında en çok işsizin Kırıkkale’de (13.651 kişi), ikinci sırada
Niğde ilinde (9.845 kişi), üçüncü sırada Aksaray’da (8.819 kişi), dördüncü sırada Kırşehir’de
(7.635 kişi), son sırada ise Nevşehir’de (7.521 kişi) olduğu görülmektedir.
Tablo 3: TR71 Bölgesi’ndeki İllerde İŞKUR’a Kayıtlı İşsiz Sayısı
İL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aksaray

-

-

-

7.472

8.755

8.819

Kırıkkale

-

-

-

11.614

12.823

13.651

Kırşehir

-

-

-

5.702

6.727

7.635

Nevşehir

-

-

-

6.079

7.195

7.521

Niğde

-

-

-

7.608

8.982

9.845

TOPLAM

-

-

-

38.475

44.482

47.471

Kaynak: İŞKUR, 2014.
2009-2014 yılları arasında TR71 Bölgesi’ndeki illerde açık iş sayısını gösteren Tablo 4’e
bakıldığında 2009 yılında TR71 Bölgesi’ndeki illerde açık iş sayısı 4.473 iken, 2013 yılına
bakıldığında bu sayı 31.397’ye çıkmıştır. Açık iş sayısının yıllar bazında da sürekli arttığı
görülmektedir. Bu da nitelikli eleman sıkıntısının olduğuna ve işgücü piyasasında bu anlamda
bir problem yaşandığına işaret etmektedir.
Tablo 4: TR71 Bölgesi’ndeki İllerde Açık İş Sayısı
İL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aksaray

461

1.388

1.792

3.133

3.548

3.980

Kırıkkale

606

1.605

3.472

4.505

5.381

6.122

Kırşehir

357

1.119

4.517

5.687

11.634

9.144

Nevşehir

664

1.174

2.114

2.629

4.910

5.912

Niğde

376

900

1.494

3.096

3.911

5.234

TOPLAM

4473

8.196

15.400

21.062

31.397

32.406

Kaynak: İŞKUR, 2014.
TR71 Bölgesi’ndeki illerde açık işlerin ortalama karşılanma süresini gösteren Tablo 5’e
bakıldığında 2014 yılı itibariyle açık işlerin karşılanma süresinin en kısa olduğu il Kırşehir
(4,2 gün) ilidir. Bunu ikinci sırada Niğde ili (5,74 gün) takip etmektedir. Niğde ilinde özellikle
2
İllerde İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2012 yılından önceki veriler sağlıklı olmadığı ve bu yıldan sonra
kayıtlar sağlık tutulmaya başlandığı için daha önceki yıllara ilişkin veriler tabloya dahil edilmemiştir.

665

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

NİĞDE İLİNİN GELİR
DAĞILIMI VE İSTİHDAMINA
İLİŞKİN DURUM ANALİZİ,
GELİŞME POLİTİKALARI
VE TR71 BÖLGESİ
KIYASLAMALARI

2011 yılından itibaren bu süre giderek kısalmıştır. Yani Niğde ili bu açıdan iyi bir durumda
bulunmaktadır. Açık işlerin karşılama süresinin en uzun olduğu il ise Nevşehir ilidir (16,7 gün).
Bu süre Aksaray ilinde 14,31 gün, Kırıkkale ilinde 10,87 gündür.
Tablo 5: TR71 Bölgesi’ndeki İllerde Açık İşlerin Ortalama Karşılanma Süresi
İL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aksaray

17,48

6

4,53

9,17

8,87

14,31

Kırıkkale

20,26

19,16

15,06

15,65

18,61

10,87

Kırşehir

17,8

5,82

5,02

4,47

4,83

4,2

Nevşehir

5,7

6,19

5,13

9,02

16,38

16,7

Niğde

14,24

19,57

22,56

7,63

9,22

5,74

Kaynak: İŞKUR, 2014.
TR71 Bölgesi’ndeki illerde işe yerleştirme oranlarını gösteren Tablo 6’ya bakıldığında 2014
yılında işe yerleştirme oranının en yüksek olduğu il %72,49 ile Aksaray, ikinci sırada ise %65,82
ile Niğde ilidir. Niğde ili, işe yerleştirme bakımından da iyi bir konumda bulunmaktadır. %49,12
ile Kırıkkale ili üçüncü sırada, %42,37 ile Kırşehir ili dördüncü sıradadır. TR71 Bölgesi’ndeki iller
içerisinde işe yerleştirme oranının en düşük olduğu il ise %38,99 ile Nevşehir ilidir.
Tablo 6: TR71 Bölgesi’ndeki İllerde İşe Yerleştirme Oranları (%)
İL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aksaray

86,77

89,91

94,59

88,22

80,07

72,49

Kırıkkale

93,73

89,78

73,96

51,85

49,97

49,12

Kırşehir

53,22

66,58

80,87

67,93

49,96

42,37

Nevşehir

92,17

89,69

83,59

68,31

44,89

38,99

Niğde

76,6

76,33

68,07

87,31

75,5

65,82

Kaynak: İŞKUR, 2014.
Tablo 7: TR71 Bölgesi’ndeki İllerde İşe Yerleştirilen Kadın Sayıları
İL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aksaray

38

162

375

803

755

649

TOPLAM
2.782

Kırıkkale

49

199

536

599

807

821

3.011

Kırşehir

26

131

676

937

1.264

492

3.526

Nevşehir

125

227

408

563

732

666

2.721

Niğde

72

193

174

633

776

923

2.771

TOPLAM

310

912

2.169

3.535

4.334

3.551

14.811

Kaynak: İŞKUR, 2014.
TR71 Bölgesi’ndeki illerde işe yerleştirilen kadın sayılarını gösteren Tablo 7’ye bakıldığında
genel olarak tüm illerde yıllar bazında işe yerleştirilen kadın sayısında artış görülmektedir.
TR71 Bölgesi’ndeki illerde 2014 yılında işe yerleştirilen kadın sayısının en yüksek olduğu il
923 kadın ile Niğde ilidir. Bu durum, Niğde ilinde kadınların girişimcilik ve işgücüne katılma
isteğinin olduğuna işaret etmektedir. Gerekli imkânlar ve eğitimler sunulduğunda, ilde kadınlar
da çalışmak istemektedir. Kadın işgücünün istihdamda kullanılması da arzu edilen geleceğin
yaratılması için çok önemlidir. Kadınların işgücüne katılımının Niğde ilinde farklı sektörleri
(bakıcı, yemek, kreş vb. hizmetleri) de harekete geçireceği unutulmamalıdır. 2009-2014 yılları
içerisinde işe yerleştirilen toplam kadın sayısı 14.811’dir.
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Tablo 8: TR71 Bölgesi’ndeki İllerde İşe Yerleştirilen Erkek Sayıları

İL
Aksaray
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
TOPLAM

2009
362
519
164
487
216
1.748

2010
1.086
1.242
614
826
494
4.262

2011
1.320
2.032
2.977
1.359
843
8.531

2012
1.961
1.737
2.926
1.233
2.070
9.927

2013
2.086
1.882
4.548
1.472
2.177
12.165

2014
2.236
2.186
3.382
1.639
2.522
11.965

TOPLAM
9.051
9.598
14.611
7.016
8.322
48.598
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Kaynak: İŞKUR, 2014.
TR71 Bölgesi’ndeki illerde işe yerleştirilen erkek sayılarını gösteren Tablo 8’e bakıldığında
2014 yılında işe yerleştirilen erkek sayısının en çok olduğu il Kırşehir’dir (3.382 erkek). Bunu
ikinci sırada 2.522 erkek ile Niğde ili, üçüncü sırada 2.236 erkek ile Aksaray ili, dördüncü
sırada 2.186 erkek ile Kırıkkale ili ve son sırada 1.639 erkek ile Nevşehir ili takip etmektedir.
Erkek işe yerleştirme sayısının en düşük olduğu il Nevşehir’dir. 2009 yılında toplam 1.748 erkek
işe yerleştirilirken, 2014 yılında bu sayı 11.965’e çıkmıştır. 2009-2014 yılları arasında toplam
48.598 erkek işe yerleştirilmiştir. Bu sayı kadınlarda toplam 14.811’di (Bknz. Tablo 7). Bu da hala
kadınların işe yerleştirilme açısından erkeklerin çok gerisinde yer aldıklarını göstermektedir.
Tablo 9: TR71 Bölgesi’ndeki İllerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları Sayısı
İL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOPLAM

Aksaray

22

57

114

56

38

35

322

Kırıkkale

50

118

121

105

193

243

830

Kırşehir

48

64

80

57

76

116

441

Nevşehir

40

109

131

99

158

116

653

Niğde

22

41

72

43

16

26

220

TOPLAM

182

389

518

360

481

536

2.466

Kaynak: İŞKUR, 2014.
TR71 Bölgesi’ndeki illerde düzenlenen mesleki eğitim kursları sayısını gösteren Tablo 9’a
bakıldığında 2009 yılında TR71 Bölgesi’ndeki illerde 182 olan mesleki eğitim kursu sayısı, 2014
yılına gelindiğinde 536’ya çıkmıştır. 2009-2014 yılları arasında toplamda 2.466 mesleki eğitim
kursu verilmiştir. Mesleki eğitim kursunun en çok verildiği il 2014 yılında 243 kurs ile Kırıkkale
olmuştur. Kırşehir ve Nevşehir illeri 116 kurs ile ikinciliği paylaşırken, Aksaray ili 35 kurs ile
üçüncü, Niğde ili 26 kurs ile son sırada yer almıştır. Bu da Niğde ilinde mesleki eğitim kurslarının
sayısının artması gerektiğine işaret etmektedir. Niğde ilinde nitelikli işgücü istihdamına ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu noktada verilecek kurslar hayati önem arz etmektedir. 2009-2014 yılları
arasında en çok mesleki eğitim kursu verilen il Kırıkkale (830 kurs) olurken, en az kurs verilen il
ise maalesef Niğde (220 kurs) olmuştur.
Tablo 10: TR71 Bölgesi’ndeki İllerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarından
İstihdam Edilen Kursiyer Sayısı
İL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aksaray

-

164

353

259

232

91

TOPLAM
1.099

Kırıkkale

-

166

435

375

424

411

1.811

Kırşehir

2

89

73

75

98

20

357

Nevşehir

60

171

383

372

187

71

1.244

Niğde

-

45

71

281

94

8

499

TOPLAM

62

635

1.315

1.362

1.035

601

5.010
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Kaynak: İŞKUR, 2014.
TR71 Bölgesi’ndeki illerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarından istihdam edilen
kursiyer sayılarını gösteren Tablo 10’a bakıldığında 2009-2014 yılları arasında mesleki eğitim
kurslarından istihdam edilen kişi sayısının en çok olduğu il 1.244 kişi ile Nevşehir, ikinci sırada
1.811 kişi ile Kırıkkale ili, 1.099 kişi ile üçüncü sırada Aksaray, 499 kişi ile dördüncü sırada Niğde,
357 kişi ile son sırada ise Kırşehir ili olmuştur. Bu da Niğde ili için sorgulanması gereken bir
konudur. 2009 yılında toplamda mesleki eğitim kurslarından istihdam edilen kursiyer sayısı 62
iken, 2014 yılında 601’e çıkmıştır. Bu da sevindirici bir durumdur. Ancak, 2011, 2012 ve 2013
yıllarında 1000’ler civarında olan sayının 601’e neden düştüğü de tartışılmalıdır.
Tablo 11: Niğde İlinde İşgücüne Katılım, İstihdam ve İşsizlik Oranları
YIL

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İŞSİZLİK
ORANI

İSTİHDAM
ORANI

2009

45,1

13,8

38,9

2010

47,2

9,4

42,8

2011

47,9

7,7

44,2

2012

47,6

6,1

44,7

2013

49,3

6,1

46,3

Kaynak: TÜİK, HİA
Niğde ilinde işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranları Tablo 11’de görülmektedir.
Niğde ilinin mevcut işgücü piyasası temel değişkenler itibariyle ele alındığında, kurumsal
olmayan nüfusun işsizlik oranı 2009 yılı itibariyle %13,8’dir. Bu değer, bir yıl sonra %9,4’e
düşmüş. Bu düşüş diğer yıllarda da devam etmiştir.
Tablo 12: Niğde İlinde Sektörlere Göre Çalışan Sayısı ve Oranları 3
SEKTÖRLER

E

K

TOP.

E%

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

734

15

749

6,4

K%
0,6

İmalat

4.462

885

5.347

39,0

37,7

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve
İyileştirme Faaliyetleri

189

56

245

1,7

2,4

İnşaat

1.914

133

2.046

16,7

5,7

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara
Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

2.114

375

2.490

18,5

16,0

Ulaştırma ve Depolama

427

33

460

3,7

1,4

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri

469

111

580

4,1

4,7

Bilgi ve İletişim

7

4

11

0,1

0,2

Finans ve Sigorta Faaliyetleri

4

9

13

0,0

0,4

Gayrimenkul Faaliyetleri

28

8

36

0,2

0,3

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

148

42

190

1,3

1,8

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

392

185

577

3,4

7,9

Eğitim

190

155

345

1,7

6,6

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri

124

203

327

1,1

8,7

Diğer Hizmet Faaliyetleri

233

130

363

2,0

5,5

TOPLAM

11.441

2.344

13.785

100

100

Kaynak: Niğde İPTA 2014-1. Dönem
Sektörlere göre çalışan sayıları ve oranları Tablo 12’de görülmektedir. Sektörlerin çalışan
sayıları incelendiğinde kadın ve erkek istihdamının en yüksek olduğu sektör imalat sektörüdür.
Bu sektörü toptan ve perakende ticaret sektörü izlemektedir. Finans ve sigorta faaliyetleri ile
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insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, kadın istihdam sayısının erkeklere göre fazla olduğu
iki sektördür. Toplam çalışan sayılarının en az olduğu sektörler ise kültür, sanat, eğlence,
dinlence ve spor ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleridir.
Çalışan sayılarının oransal dağılımına bakıldığında ise imalat sektörü %38,8 ile birinci sırayı
alırken, %18,1 ile ikinci sırada toptan ve perakende ticaret sektörü yer almaktadır.

2. İLİN GELİR DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu bölümde, Niğde ilinin gelir dağılımının tespitine ilişkin yapılan araştırma ve sonuçlarına
yer verilmiştir.
2.1. Verilerin Elde Edilmesi
Gelir dağılımını tespit etmek için gerekli olan veriler, Niğde ilindeki tüm haneler ve
yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde “2014 Yılı Hane Halkı Gelir Dağılımı Anketi” çalışması
ile elde edilmiştir. Anket çalışması, oranlı eleman örnekleme yöntemi ile seçilen 3.018 hanede
gerçekleştirilmiştir.
Veriler, hane halkının görüşlerini var olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçladığı için
“Betimsel Tarama Modeli” ile yapılandırılmıştır. Tarama modelleri; geçmişte veya halen var olan
bir durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Karasar, 1999: 77).
Tek bölümde 29 maddenin yer aldığı ölçek, Niğde ilinde hane halkı istihdam ve gelir
durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ölçeklerin uygulanmasında örnekleme yöntemi
olarak “Oranlı Küme Örnekleme Yöntemi” kullanılmıştır. “Evren ya da çalışma evreni, çoğu
zaman içinde çeşitli elemanları olan, benzer amaçlı (işlevli) kümelerden oluşur ve araştırma
bu kümeler üzerinde yapıldığından” (Karasar, 1999: 124) “Oranlı Küme Örnekleme Yöntemi” ne
gidilmiştir.
Çalışmada kullanılan anket formunun hazırlanmasında iki temel kaynaktan faydalanılmıştır.
Birinci kaynak DİE ve ikinci kaynak ekonomi genel yazınıdır. DİE uzmanlarının hazırladığı anket
formları esas alınarak anket formlarının genel çerçevesi oluşturulmuştur. Bu formlara, ekonomi
biliminin gelir dağılımı ile ilgili yazınından faydalanılarak DİE’nin başvurulan çalışmalarında yer
vermediği gayri resmi bazı başlıklar da ilave edilmiştir. Pilot çalışma ile tesadüfi olarak seçilen
hane ve kişiler üzerinde denenmek suretiyle son şekli verilmiştir.
Anket formları oluşturulurken optik okuyucu vasıtası ile okunacak şekilde hazırlanmıştır.
Anketlerin hanelerde uygulanması için il ve ilçe merkezlerinde mahalleler, köylerde ise her
köy ayrı küme olarak alınmış, bu kümelerin nüfusları dikkate alınarak oranlamaya gidilmiştir.
Örnekleme çerçevesi belirlendikten sonra tüm yerleşim birimleri üç tabakaya ayrılmıştır.
Bunlar: Niğde il merkezi, ilçeler ve köylerdir.
Hane Halkı Anketi’nin uygulanması aşamasında ise ilde bulunan tüm mahalle ve köy
muhtarları Valilik aracılığı ile bilgilendirme ve uygulama toplantısı yapılmıştır. Her küme
için ayrı ayrı anket zarfları hazırlanarak, ilgili birim muhtarlığına teslim edilmiş, muhtarlıklar
aracılığı ile uygulanması ve toplanması sistematik olarak yürütülmüştür. İlçelerde de
anketler Kaymakamlıklar aracılığı ile muhtarlara iletilmiş ve uygulanmıştır. Anketlerin geri
dönüşümünde tasnifi yapılmış ve optik okuyucu tarafından okunmuştur. Optik okuyucudan
elde edilen çıktılar SPSS programında Likert yöntemine göre analiz edilmiştir. Genellikle sorular
bazında frekans ve oransal dağılım tablo ve grafikleri yapılırken, bir kısım sorularda da çapraz
tablolarla sonuçlar yorumlanmıştır.
2.2. Bulgular

Anket çalışmasında yerini belirten kişi sayısı 1.393’tür. Ankete katılanların %29’u
merkez ilçede, %23,5’i ilçelerde, %47’5’i ise köylerde yaşayanlardan oluşmaktadır.
Bir başka ifadeyle %52,5’i kentte, %47,5’i kırsalda yaşamına devam etmektedir.
Bu dağılım, Niğde ilinin nüfus dağılımı ile karşılaştırıldığında, kentte yaşayanlarla
kırsalda yaşayanlar arasında paralellik olduğu görülmektedir.
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Grafik 1: Yaşanılan Yere Göre Dağılım (%)
Tablo 13: Cinsiyete Göre Dağılım
CİNSİYET

FREKANS

NİĞDE (%)

TÜRKİYE(%)

Kadın

601

50,9

49,9

Erkek

580

49,1

50,1

TOPLAM

1.181

100,0

100,0

Ankete katılanların cinsiyetine göre dağılımına bakıldığında; bu soruya cevap veren 1.181
kişinin %50,9’u yani neredeyse yarısı kadın, %49,1’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Hane halkı
üzerinde yapılan bu çalışmada, cinsiyet belirtenlerin oransal dağılımının ilin nüfus yapısındaki
cinsiyet dağılımı ile paralellik gösterdiği görülmektedir. İl bazında kadın nüfus oranının toplam
nüfus oranına göre kıyaslandığında erkek nüfustan %1 daha fazla olduğu görülmektedir.
Tablo 14: Medeni Duruma Göre Dağılım
MEDENİ DURUM

FREKANS

YÜZDE (%)

Hiç Evlenmedi

290

22,0

Evli

955

72,3

Boşandı

45

3,4

Eşi öldü

30

2,3

TOPLAM

1.320

100,0

Ankete katılanlardan medeni durumunu belirtenler 1.320 kişidir. Buna göre, ilde yaşayan
nüfusun %22’sinin hiç evlenmediği, %72,3’ünün evli olduğu, %3,4’ünün eşinden boşandığı,
%2,3’ünün de eşinin öldüğü görülmektedir.
Tablo 15: Eğitim Durumuna Göre Dağılım
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EĞİTİM DURUMU

FREKANS

YÜZDE (%)

Bir Okul Bitirmedi

137

10,4

İlköğretim

674

51,1

Orta Öğretim

334

25,3

Yüksekokul

81

6,1

Fakülte

83

6,3

Lisansüstü

10

0,8

TOPLAM

1.319

100,0

Ankete katılanlardan eğitim düzeyini belirtenlerin sayısı 1.319’dur. İl nüfusunun
%10,4’ünün bir okul bitirmediği görülmektedir. Katılımcıların %51,1’nin ilkokul mezunu
olduğu, %25,3’ünün ortaöğretim düzeyinde bir eğitim aldığı, %6,1’nin yüksekokul (önlisans),
%6,3’ünün fakülte (lisans), %0,8’inin ise lisansüstü eğitim aldığı görülmektedir. İlde üniversite
mezunu oranının toplam nüfusa oranının %13,2 olduğu görülmektedir.
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Halkın %25’inin 5 kişilik bir aileye sahip olduğu, %20’sinin 4 kişilik bir aileye sahip olduğu,
%15’inin ise 6 kişilik bir aileye sahip olduğu görülmektedir.
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Grafik 2: Aynı Evde Yaşayan Kişi Sayısının Dağılımı (%)
Aynı evde yaşayan kişi sayıları değerlendirildiğinde en az 1, en fazla 15 kişinin yaşadığı
ailelerin olduğu görülmektedir. Çoğunluğun 4, 5 ve 6 kişilik ailelerden oluştuğu görülmektedir.
Bu grubun toplam içerindeki oranı %60’tır.
Tablo 16: Kişilerin Bir İşte Çalışma Durumunun Dağılımı
ÇALIŞMA DURUMU

FREKANS

YÜZDE (%)

Çalışıyor

535

46,3

Çalışmıyor

620

53,6

TOPLAM

1.155

100,0

Tablo 16’da da görüldüğü üzere, halkın %46,3’ünün bir işte çalıştığı, %53,6’sının ise bir işte
çalışmadığı görülmektedir.
Tablo 17: Başkasının İşinde Çalışanların Sektöre Göre Dağılımı
SEKTÖR

FREKANS

YÜZDE (%)

Kamu

243

45,2

Özel

295

54,8

TOPLAM

538

100,0

Kendi işi dışında bir başka işyerinde çalışanların dağılımını gösteren Tablo 17’ye
bakıldığında halkın %45,2’sinin kamu sektöründe, %54,8’inin ise özel sektörde çalıştığı
görülmektedir.
Tüm çalışanların sektörlere göre dağılımı Grafik 3’te görülmektedir. Grafik 3’e bakıldığında
halkın %38,8’i tarım sektöründe çalıştığı görülmektedir. Tarım sektörünü %9,8 ile inşaat sektörü,
%7,4 ile eğitim sektörü takip etmektedir. Bu dört sektörün dışındaki sektörlere dağılım ise %5’in
altındadır. Niğde ili bir tarım ve eğitim şehri olduğundan, ankette de bu iki sektör çalışanı fazla
çıkmıştır.

Grafik 3: Tüm Çalışanların Sektörlere Göre Dağılımı(%)
Halkın çalışma sürelerine göre dağılımı Grafik 4’te görülmektedir. Buna göre, halkın
%39’unun 1 ile 5 yıl arasında, %19’unun 6 ile 10 yıl arasında, %12’sinin 11-15 yıl arasında,
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%11’nin 1 yıldan az bir süredir çalıştığı, %11’nin 21 yıl ve üzeri, %7’sinin ise 16-20 yıl arasında
çalıştığı görülmektedir. Burada dikkat çeken önemli bir nokta ise halkın %50’sinin 6 yıldan az
bir süredir çalışıyor olmasıdır. Buradan hareketle, tecrübeli çalışanların ilden ayrıldığını ya da
sektörde nitelikli eleman sıkıntısı çekildiğini, yine sektörlerde nitelikli elemanları elde tutma
konusunda sıkıntılar yaşandığı ve bunların nedenlerinin ortaya konularak çözüm üretilmesi
gerektiğini söylemek mümkündür.

Grafik 4: Çalışılan Süreye Göre Dağılım (%)
Halkın iş arayıp aramadıklarına göre dağılımı Tablo 18’de görülmektedir. Bir iş arayıp
aramadığını belirten (1.194) kişiden %37,9’u (452 kişi) iş aradıklarını belirtmişlerdir. %62.1’i
ise (742 kişi) herhangi bir iş aramadıklarını belirtmişlerdir. Türkiye’deki işsizlik oranları ile
karşılaştırıldığında, iş aramayanların oranın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca,
insanların neden çalışma hayatından uzak durdukları da sorgulanması gereken bir konudur.
Halka yapılan sosyal yardımların piyasadaki ücretlere denk ya da onun üzerinde olması, bu
konuda tekrar düşünülmesi gereğini ortaya koymaktadır. Acaba sosyal yardımlar insanları
tembellik kültürüne ve genel olarak da toplumu böyle bir geleceğe mi sürüklemektedir.
Tablo 18: Kişilerin İş Arayıp Aramadığına Göre Dağılımı
TERCİH

FREKANS

YÜZDE (%)
37,9

Evet

452

Hayır

742

62,1

TOPLAM

1.194

100,0

Çalışanların gelir türüne göre dağılımı Tablo 19’da görülmektedir. Buna göre, halkın
%52’si, yani neredeyse yarısı, yevmiyeli veya maaşlı olarak kendisine ait olmayan bir işyerinde
çalışmaktadır. %36’sı ise kendine hesabına bir işte çalışmaktır. %6,3’ü ise ailesinin yanında
ücretsiz olarak çalışmaktadır. %5,5’i de bunların dışında bir işte çalışarak gelir elde ettiklerini
belirtmişlerdir.
Tablo 19: Çalışanların Gelir Türüne Göre Dağılımı
GELİR TÜRÜ

FREKANS

YÜZDE (%)

Ücretli-Yevmiyeli-Maaşlı

438

52,0

Kendi Hesabına/İşveren

306

36,3

Ücretsiz Aile İşçisi

53

6,3

Diğer

46

5,5

TOPLAM

843

100,0

Tablo 20’de halkın aylık gelirleri görülmektedir. Tablo 20 ve Grafik 5 incelendiğinde halkın
yaklaşık yarısı toplam gelirin %21’ini, diğer yarısı ise toplam gelirin %79’unu kullanmaktadır. Bu
da ilde gelir dağılımında eşitsizlik olduğunu açıkça göstermektedir. Niğde ilinde halkın %48,68’i
1000’den az, %39,85’i ise 1.000-2000 arası maaş/ücret almaktadır. Grafik 5’te görülen Lorenz
Gelir Dağılımı Eğrisi ile halkın Gelir Dağılımı Eğrisi arasındaki mesafe gittikçe açılmaktadır.
Tablo 20: Ailelerin Aylık Nakdi Gelir Durumuna Göre Dağılımı
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GELİR (TL)

FREKANS

YÜZDE(%)

1000’den az

331

48,68

1000_2000

271

39,85

2001_3000

55

8,09
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3001_4000

5

0,74

4001_5000

11

1,62

5001 ve üzeri

7

1,03

TOPLAM

680

100,00
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Tablo 20’deki verilerle Grafik 5’teki gelir dağılımı grafiği çizilirken, 5001 ve üzeri gelir
grubunun üst gelir düzeyinde ekstrem değerler olduğundan grafiğe dâhil edilmemiştir. Bu
dilim de grafiğe dâhil edildiğinde gelir dağılımındaki dengesizlik daha da artacaktır. Gelir
dağılımdaki ortaya çıkan eşitsizliklerin, toplumun ekonomik ve sosyal yaşantısına da etki
edeceği muhakkaktır. Özellikle tarıma dayalı ekonomilerde tarımsal gelirlerin belirli marjlar
arasına sıkışması sonucunda gelir elde etmenin limitleri sınırlı kalmaktadır.

Grafik 5: Niğde Halkı Gelir Dağılımının Lorenz Diyagramı
Grafik 6 incelendiğinde tasarruf yapanların %13,9’unun gayrimenkule, %19,5’inin işe,
%3,7’sinin dövize, %0,5’inin tahvil ve bono alımına, %17,1’inin altına, %8,4’ünün hisse senedine,
%8,2’sinin bankaya yatırarak, %2,4’ünün yatırım fonlarına, %26,3’ünün ise bunların dışındaki
başka alanlarda tasarruflarını değerlendirdikleri görülmektedir.

Grafik 6: Tasarruf Yapanların Tasarruf Alanlarına Göre Dağılımı(%)
Halkın tasarruf araçları arasında 1. sırayı işlerine yaptıkları tasarruflar alırken, geleneksel
tasarruf aracı olarak görülen altının 2. sırada yer aldığı görülmektedir. Gayrimenkule yapılan
tasarruf ise 3. sırada yer almaktadır. Tasarruf alanları karşılaştırıldığında dikkati çeken nokta
ise hisse senedi alımı yöntemiyle yapılan tasarruf oranı ile bankaya yatırmak suretiyle yapılan
tasarruf oranının birbirine çok yakın olmasıdır. Buna karşın tahvil, bono gibi garanti getirisi olan
yatırım alanında yatırım oranının %0,5 olması da dikkati çekmektedir.
Ankette, farklı sektörlerde çalışanların cinsiyete göre dağılımı ve eğitim düzeyi sorulmuştur.
Tarım sektöründe çalışanların oranı genel içerisinde %38,3’tür. Tarımda çalışanların cinsiyete
göre dağılımına bakıldığında tarım sektöründe kadın çalışma oranının %49,6 ile erkeklerin
oranından (%32,1) daha fazla olduğu görülmektedir. Tekstil, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi
sektörlerde çalışanların cinsiyetine göre dağılımı incelendiğinde kadınların erkeklere göre daha
fazla çalıştığı görülmektedir. Buna karşın, başta inşaat olmak üzere, kamu yönetimi, ticaret gibi
sektörlerde erkeklerin ağırlıklı olarak çalıştıkları görülmektedir.
1.111 kişi içerisinde kadınların sayısı 562, erkekler 549 kişidir. Katılımcılardan kadınların
oranı %50,6 iken erkeklerin oranı %49,4’tür. Bir okul bitirmeyenlerin içerisinde kadınlarını oranı
%64,5 iken, erkeklerin oranı %35,5’tir. İlköğretim mezunları içerisinde kadınların oranı %42,7
erkeklerin oranı %57,3’tür. Lise mezunları incelendiğinde kadınların oranı %52,7, erkeklerin
oranı %47,3’tür. Yüksekokul mezunları içerisinde kadınların oranı %66,7 iken erkeklerin
oranı %30,2’dir. Dört yıllık bir üniversite bitirenlere bakıldığında kadınların oranı %69,8 iken
673

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

NİĞDE İLİNİN GELİR
DAĞILIMI VE İSTİHDAMINA
İLİŞKİN DURUM ANALİZİ,
GELİŞME POLİTİKALARI
VE TR71 BÖLGESİ
KIYASLAMALARI

erkeklerin oranının %30,2 olduğu görülmektedir. Lisansüstü eğitim derecesinde cinsiyetlere
göre dağılıma bakıldığında kadınların oranı %75 iken erkeklerin oranı %25’e düşmektedir.
Burada dikkat çeken nokta, bir okul bitirmeyen kadınların oranı yüksek iken orta öğretimden
sonra kadınların oranı artış gösterirken, erkeklerin oranında önemli bir düşüş yaşanmasıdır.
Buradan, temel eğitimden sonra eğitime devam etme oranının kadınlarda daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır.
Tablo 21: Çalışanların Cinsiyet ve Sektörlere Göre Dağılımı
SEKTÖRLER

CİNSİYET

Kamu

Kadın

Erkek

TOPLAM

TOPLAM

Özel Sektör

Sayı

114

112

226

%

55,9

41,5

47,7

Sayı

90

158

248

%

44,1

58,5

52,3

Sayı

204

270

474

%

100,0

100,0

100,0

Tablo 21’deki dağılıma bakıldığında, Kamu Sektöründe çalışanların %55,9’u kadın, %44,1’i
erkeklerden oluşmaktadır. Özel Sektörde çalışanların ise %41,5’i kadınlardan oluşurken,
%52,3’ü erkeklerden oluşmaktadır.
Tablo 22: Cinsiyete Göre İş Arama Durumunun Dağılımı
CİNSİYET

İŞ ARAMA DURUMU

Evet

Hayır

TOPLAM

Kadın

TOPLAM

Erkek

Sayı

160

229

389

%

31,1

45,0

38,0

Sayı

354

280

634

%

68,9

55,0

62,0

Sayı

514

509

1.023

%

100,0

100,0

100,0

Çalışmayıp da iş arayanların cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 22’de verilmiştir. Şu an
çalışmayıp da iş arayanlardan kadınların oranı %31,1 iken erkeklerin oranı %45’tir. Herhangi
bir işi olmamasına rağmen iş aramayanların oranı kadınlarda %68,9 iken erkeklerde bu oran
%55’tir.

Kamu

Özel Sektör
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Çok
Gerilemiş

Gerilemiş

Aynı
Düzeyde
Kalmış

Çok
Artmış

SEKTÖR

Artmış

BEŞ YIL ÖNCESİ İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA
BUGÜNKÜ MADDİ DURUM

TOPLAM

Tablo 23: Beş Yıl Öncesi ile Bugünkü Maddi Durumun Sektöre Göre Karşılaştırılması

Sayı

19

85

72

40

20

236

Yüzde

63,3

54,5

40,4

39,2

33,9

45,0

Sayı

11

71

106

62

39

289

Yüzde

36,7

45,5

59,6

60,8

66,1

55,0

TOPLAM

Çok
Gerilemiş

Gerilemiş

Artmış

Çok
Artmış

SEKTÖR

Aynı
Düzeyde
Kalmış

BEŞ YIL ÖNCESİ İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA
BUGÜNKÜ MADDİ DURUM

TOPLAM
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Sayı

30

156

178

102

59

525

Yüzde

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Beş yıl öncesi ile bugünkü maddi durumun sektöre göre karşılaştırılması Tablo 23’te
görülmektedir. Beş yıl öncesine göre maddi durumunun çok gelişmiş olduğunun ifade
edenlerin %63,3’ü kamuda, %36,7’si özel sektörde çalışmaktadır. Geliştiğini söyleyenlerin
%54,5’i kamuda, %45,5’i özel sektördedir. Aynı düzeyde kaldığı görüşünde olanların %40,4’ü
kamuda, %59,6’sı özel sektörde çalışmaktadır. Gerilediğini düşünenlerin %39,2’si kamuda,
%66,1’i özel sektörde çalışmaktadır. Tablonun genel değerlendirmesi yapıldığında, kamuda
çalışanların beş yıl öncesine göre maddi durumlarının daha iyiye gittiğini görüşü ağırlık
kazanırken, özel sektörde çalışanların beş yıl öncesine göre maddi durumlarının gerilediği
görüşünün ağırlık kazandığı anlaşılmaktadır.
Tablo 24: Yerleşim Yerlerine Göre Aylık Gelir Karşılaştırması

1000 TL’den az

1001-2000

2001-3000

3001-4000

4001-5000

5000 TL’den
Fazla

Sayı

95

75

17

3

6

1

197

%

48,2

38,1

8,6

1,5

3,0

,5

100,0

YER

Merkez İlçe

İlçe

Köy

TOPLAM

TOPLAM

AİLENİN AYLIK GELİRİ

Sayı

27

29

7

0

1

1

65

%

41,5

44,6

10,8

0,0

1,5

1,5

100,0

Sayı

134

103

19

1

2

3

262

%

51,1

39,3

7,3

,4

,8

1,1

100,0

Sayı

256

207

43

4

9

5

524

%

48,9

39,5

8,2

,8

1,7

1,0

100,0

Yerleşim yerlerine göre aylık gelir karşılaştırması Tablo 24’te görülmektedir. Buna göre,
merkez ilçede yaşayanların %48,2’inin 1000 TL’nin altında, %38,1’nin 1001-2000 TL arasında,
%8,6’sının 2001-000 TL arasında, %1,5’inin 3001-4000 TL arasında, %3’ünün 4001-5000 TL
arasında %0,5’nin ise 5000 TL’den daha fazla geliri olduğu görülmektedir. İlçelerde yaşayanların
ise %41,5’i 1000 TL’nin altında, %44,6’sı 1001-2000 TL arasında, %10,8’i 2001-3000 TL arasında,
%1,5’i 4001-5000 TL arasında, %1,5’i ise 5000 TL’den daha fazla geliri olduğunu ifade etmiştir.
Köyde yaşayanların %51,1’inin 1000 TL’nin altında, %39,3’ünün 1001-2000 TL arasında,
%7,3’ünün 2001-3000 TL arasında, %0,4’ünün 3001-4000 TL arasında, %0,8’inin 4001-5000 TL
arasında, %1,1’inin ise 5000 TL’den daha fazla geliri olduğu görülmektedir.

3. NİĞDE İLİNİN GELİR VE İSTİHDAM ALANI GZFT ANALİZİ

Niğde ilinin gelir ve istihdamı alanında yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan verileri ve
paydaş görüşleri doğrultusunda durum analizi yapılmıştır. Durum analizi sonucunda, ilin gelir
ve istihdam konusunda güçlü, zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditlerinin (GZFT) neler olduğu
belirlenerek aşağıda sunulmuştur.
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GÜÇLÜ YÖNLER
• İlin tarım kenti olması nedeniyle tarımda istihdam imkânın fazla olması.
• Kentte genç nüfusun varlığı.
• İŞKUR’un istihdam konusunda giderek artan desteğinin varlığı.
• Nitelikli işgücünün oluşmasında üniversitenin ve meslek okullarının varlığı.
• Kentte inşaat sektörünün hızla gelişiyor olması.
• İlde tekstil sektöründe iplik ve dokumacılığın sağladığı rekabet avantajı.
• İlin turizm ve istihdamda kullanabilir nitelikte köklü tarihsel geçmişinin varlığı.
• İlde yeterince değerlendirilemeyen çeşitli maden kaynaklarının varlığı.
Hayvancılık alanında yeni büyük besi çiftliklerinin sağladığı istihdam.
ZAYIF YÖNLER
• Hizmet sektörünün yeterince gelişmemiş olması nedeni ile bu sektörden gelir ve
istihdam açısından yeterince yararlanılamaması.
• İstihdam hizmetlerinin çeşitlendirilememesi.
• İstihdam olanaklarının sınırlı olması ve artırılamaması.
• İlde gelir dağılımındaki dengesizlik.
• Kişi başına düşen gelirin düşük olması.
• Mevsimlik istihdam ve ev işlerinde çalışmanın yaygın olması.
• Verimsiz aile işletmelerinin varlığı.
• Modern işletmecilik anlayışının olmaması.
• Dış ticaret kültürünün yaygınlaşmaması.
• İşgücünün kalifiye olmaması.
• Kentleşme sürecinin gelişmemiş olmasının gelir ve istihdama olumsuz etkisi.
• Kentte sanayi yatırımlarının yetersizliğinden kaynaklanan istihdam darlığı ve gelir
azlığı.
• Eğitimli iş gücünün başka illere göçmesi.
• Kadın işgücünün yeterince eğitimli olmaması ve işgücüne katılım oranının düşük
olması.
• İŞKUR’un istihdam fırsatlarının ilde yeterince bilinememesi.
• Tarım teknolojilerinin gelişmesine rağmen modern tarım teknik ve teknolojilerinin
yeterince kullanılamamasından kaynaklanan gelir kaybı.
• İlde gizli işsizlik oranın yüksekliği.
• Üretim faaliyetlerinin iktisadi anlayıştan çok, geleneksel ve sosyolojik faktörler ile
biçimlenmesi.
• Geleneksel üretim yöntemlerinin kullanılmasının verimlik artışını etkileyerek
istihdam ve gelir artışını engellemesi.
• İlde geçimlik üretim esas alındığından piyasa merkezli üretim anlayışının yeterince
gelişmemiş olması.
• Sosyo-kültürel yönü yeterince gelişmemiş bir il olmasından kaynaklanan istihdam
ve gelir kaybı.
• Gizli işsizliğin yüksek olması.
• Halkın birikimlerini üretim sahaları yerine tasarruflarda değerlendirmesi.
• İlde ticari alanda ortak iş yapma kültürünün zayıf olması nedeniyle kümelenme
gibi fırsatlardan yeterince yararlanılamaması.
• Sanayide kullanılan hammadde ve yarı mamullerin önemli bir kısmının il dışından
temin ediliyor olması.
• Mevcut maden işletmelerinde yeni teknolojilerin kullanılamaması.
• Sosyal yardım alanların istihdama kazandırılamaması.
• İşletmelerin kurumsallaşamaması.
• İşyerlerinin çalışanlara kreş, servis, dinleme alanı, yemek hizmeti vb. yeterince
sosyal imkan sunamaması.
• İşyerlerinde personel devir hızının yüksek olması.
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FIRSATLAR
• Hizmet sektörünün gelişmesiyle birlikte ortaya çıkacak yeni istihdam alanları ve gelir
fırsatları.
• İşgücüne katılma oranındaki artış (özellikle kadınların).
• Gelişen ve önemi artan kamu istihdam hizmetleri ve çeşitliliği.
• İstihdam-mesleki eğitim ilişkisinin güçlendirilmesi eylem planının varlığı.
• İşgücü piyasasının güvenceli bir biçimde daha esnek bir yapıya kavuşturulması
arzusu.
• Tarıma dayalı sanayide nitelikli insan gücüne gün geçtikçe artan ihtiyaç.
• İstihdamın dağılımında sanayinin payının tarım sektörü aleyhine artması.
• Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi
Eylem Planının varlığı.
• Tarımsal ürünlerin sanayide kullanılmasının ilde yaratacağı istihdam gücü ve gelir
artışı.
• Modern hayvan çiftliklerinin kuruluyor olmasının yaratacağı istihdam artışı.
• İlin çevresindeki sanayi şehirlerini destekleyici bir lojistik merkezi konumunda olması.
• Sosyo-kültürel alanda meydana gelecek olası gelişmelerin sağlayacağı istihdam ve
gelir fırsatları.
• İlin sahip olduğu çeşitli maden kaynaklarının teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde
işletilmesinin ve işlenmiş ürüne dönüşmesi ile oluşacak istihdam ve gelir artışı.
• İlin sahip olduğu turizm potansiyelinin kullanılmasından kaynaklanacak gelir ve
istihdam artışı.
• Yeni yatırım sahaları için kamu teşviklerinin varlığı.
• Havaalanının yapılacak olması.
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TEHDİTLER
• Son yıllardaki düşüşe rağmen yüksek düzeyde kayıt dışı istihdamın varlığı.
• İşgücünün eğitim seviyesinin düşük olması.
• Eğitim ve istihdam ilişkisinin zayıflığı.
• Kırsal kesimden kent merkezine yüksek düzeyde iç göç gerçekleşmesi.
• Esnek çalışma biçimlerinin yeterince yaygınlaştırılamaması.
• Sosyal yardım- istihdam bağlantısının istenilen düzeyde kurulamaması.
• Dezavantajlı grupların istihdamında güçlük yaşanması.
• Örgütsüzlük ve işsizlik başta olmak üzere işgücü piyasasının yapısal ve kurumsal
sorunları.
• Gelir dağılımındaki dengesizliğin artarak devam ediyor olması.
• Sosyal ve ekonomik sorunlardan kaynaklanan göç olgusunun işgücü piyasasında yarattığı
ucuz işgücü ve buna bağlı olarak oluşan haksız rekabet ortamı.
• Başka ülkelerden gelen sığınmacıların ucuz işgücü olarak çalıştırılmasından kaynaklanan
gelir ve istihdam kaybı.
• Kayıt dışı ekonominin varlığı.
• Teknolojik gelişmelerden ötürü ortaya çıkan sermaye yoğun yatırımlar.
• Gelir getiren kadınların ortalama gelirlerinin erkeklere oranla düşük olması.
• Çevre illerde önemli sanayi merkezlerinin varlığı nedeniyle yeni yatırımların Niğde yerine bu
illere yönelmesi.
• Havaalanının olmaması.

4. NİĞDE İLİNİN GELİR VE İSTİHDAMA İLİŞKİN GELİŞME
POLİTİKALARI VE SONUÇ

Dünyada yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak çalışma yaşamı ve işgücünün yapısı
değişirken istihdam sorununun önemi de giderek artmaktadır. Küreselleşme, teknoloji, eğitim
ve çalışma yaşamında esneklik gibi faktörler, üretimin bir sonucu olan istihdam sorununu
giderek karmaşıklaştırırken, istihdamın artırılması konusu özellikle az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler için çok daha fazla önem kazanmaktadır.
Bir toplumun yarattığı geliri, toplumda yaşayan tüm fertler arasında eşit bir şekilde
dağıtmak pratikte mümkün değildir. Yetenek, şans, tesadüfi faktörler, doğal kaynaklar,
miras, kültür, eğitim eşitsizliği, zekâ vb. kontrolü zor veya imkansız olan faktörler nedeni ile
bireylerarası gelir farklılıkları her zaman olabilecektir. Bu faktörlerden ötürü toplumlar, belli bir
dereceye kadar bireysel gelir farklılıklarına tahammül edebilmektedir. Aslında her toplum, gelir
dağılımı bozukluğunun doğurduğu sorunların kendi içinde var olup olmadığını tespit etmek
suretiyle, mevcut gelir eşitsizliğinin tahammül sınırını aşıp aşmadığını anlayabilir.
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Niğde ilinin gelir ve istihdam yapısını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen genel
özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Nüfusun halen büyük bir bölümü kırsal kesimlerde yaşamakta ve tarım sektöründe
çalışmaktadır. Son yıllarda şehirlere göç artmıştır ve sağlıklı bir kentleşme süreci
görülmemektedir.
- Özellikle 45 yaş üstü nüfusun büyük bir bölümü halen tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu
yaş grubunda gizli işsizlik yaygındır.
- Kişi başına düşen gelirin azlığına bağlı olarak kişi başına sermaye birikimi de azdır.
- Geleneksel aile işletmeciliği yaygındır ve modern işletmecilik gelişmemiştir.
- Yeni kurulan küçük işletmeler temel harcama kalemlerine (gıda, barınma ve giyim vb.)
yoğunlaşmaktadır.
- Ticaret il içi ile sınırlıdır. İller arası ticaret düşük ve yurtdışı ticaret ise yok denecek kadar
azdır.
- Tarımda kullanılan teknolojiler yıllar itibariyle gelişse de modern teknolojilere uyum
seviyesi düşüktür.
- Doğum oranı yüksek olmakla birlikte, geniş ailelerin halen uygun olmayan, sağlıksız
meskenlerde oturduğu görülmektedir.
- Yükseköğrenimde okullaşma oranının arzu edilen seviyeden düşük olmasının yanında,
eğitimli mezunlar başka illerde çalışmayı tercih etmekte, ilde önemli ölçüde beyin göçü
yaşanmaktadır.
- Kayıt dışı çalışanların yaygınlığı dikkat çekmektedir.
- Her türlü üretim faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanım oranı düşüktür.
- Şehir içi altyapılarındaki gelişmelerin yetersiz, yavaş ve verimsiz olduğu görülmektedir.
Bu genel özelliklere bağlı olarak, Niğde ilinin istihdam ve gelir yapısında bazı yapısal
sorunlar olduğu görülmektedir. Ayrıca, TÜİK’in, 2013 yılı il bazında temel işgücü göstergelerine
göre, Niğde ili için işgücüne katılım oranı (%49,3), Türkiye ortalamasının (%50,5) altındadır.
İşgücüne katılım oranı bakımından Niğde ilinde çalışabilecek olan nüfusunun yarısından
fazlasının farklı nedenlerle işgücü piyasasına katılamadığı görülmektedir. Bu gösterge
bakımından 81 il içinde 56. sırada yer alan Niğde ilinde, kadınların işgücüne katılımının düşük
olduğu gözlenmektedir. İstihdamdaki bu olumsuz gelişmelerinin nedenlerinin başında, işgücü
niteliğinin düşük olması, istihdam olanaklarının sınırlı olması, mevsimlik (geçici) istihdamın ve
ücretsiz ev işlerinde çalışmanın yaygın olması gelmektedir. İşsizlik oranı bakımından ise Niğde
ili 2013 yılı itibariyle %6,1 işsizlik oranıyla Türkiye ortalamasından (8,8) daha iyi bir durumdadır
ve 68 ilden daha düşük bir işsizlik oranına sahiptir. Ancak bu gelişme, aynı zamanda, işgücünün
Niğde ilinden başka illere yöneldiğini, verimsiz aile işletmelerinde ve tarım sektöründe kayıt
dışı çalıştığının da bir göstergesi durumundadır.
Niğde ilinin istihdam olanaklarının sınırlı olmasının yanında, temel istihdam sektörlerinin
tarımsal üretim temelli olduğu ve sanayi sektörüne sağlıklı bir işgücü transferinin
sağlanamadığı görülmektedir. Ayrıca, kamu kurumlarının eğitim ve sağlık başta olmak üzere
hizmet sektörlerindeki istihdam ağırlığına paralel olarak, hizmetler sektöründe bir yığılma
bulunmaktadır. Günümüzde istihdam ve gelir artırıcı fonksiyonları bakımından kilit önemde
olan sanayi sektörü ise hizmetler ve tarım sektörü arasında sıkışmış durumdadır.
Niğde ilinde mevcut sanayi sektörü, maden kaynakları bakımından biçimlenmektedir. Bu
kapsamda, çimento sanayi önemli bir yer tutmakta ve il içi inşaat sektörüne girdi sağlamaktadır.
Ayrıca Niğde ili, kaliteli kalsit kaynaklarına sahiptir. Tekstil sektöründe ise halıcılık rekabet
üstünlüğünü kaybetmiş, iplik ve dokuma üretimi ön plana çıkmıştır. Tarımsal üretimin ve
istihdamın başında ise elma ve patates üretimi gelmektedir.
Yine TÜİK’in farklı yıllara ilişkin verilerine göre, gelir ve gelir dağılımı bakımından Niğde
ili, hem kişi başına düşük geliri ile hem de bu gelirin dağılımı bakımından adaletsiz yapısı ile
dikkat çekmektedir. Gelir yaratıcı faaliyetlerin yoğun görüldüğü çevre illere (özellikle Kayseri,
Konya) kıyasla sanayi üretimleri ve il içi katma değer bakımından kötü performansı dikkat
çeken Niğde ilinin ayrıca, çevresindeki cazibe merkezi bölgelerden bir üretim ve gelir transferi
sağlayamadığı görülmektedir. Kişi başına gelirin düşük olduğu Niğde ilinde, buna bağlı olarak
harcamalar temel ihtiyaçlara yönelik olmakta ve sosyo-kültürel faaliyetler gelişmemektedir.
Niğde ilinde gelir dağılımını ve özellikle de istihdamı geliştirmeye yönelik spesifik bazı
önerilere aşağıda yer verilmiştir.
* Bütün sektörlerde ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi yoluyla gelir dağılımın
iyileştirilmesi ilk adım olacaktır. Ancak, unutulmamalıdır ki il genelinde ekonomik büyümenin
gerçekleşmiş olması da tek başına gelir dağılımı eşitsizliğini ortadan kaldıramaya yetmeyecektir.
Ekonomik büyümeyi hedefleyen genel bir planın yanı sıra, gelir dağılımını bozan temel faktörleri
ortadan kaldırmaya yönelik uygulamaların da birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
* İlde gelir dağılımını bozan faktörlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Gelir dağılımını
bozan fakat ilden kaynaklanmayan faktörler için il yöneticilerinin veya politikacıların devlet
politika yapıcılarına öneriler getirmesi tek çözüm olarak gözükmektedir.
* Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet işgücünün istihdam edilebilirliğini güçleştirirken,
teknolojik gelişme, iş organizasyonlarının değişmesi ve esnek çalışma kavramları da nitelikli
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işgücüne olan talebi artırmakta, işgücünün yeni teknolojileri kullanabilecek şekilde yeniden
eğitilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir eşitleyici özelliğinden ötürü eğitim, yoksullukla
mücadele ve gelir dağılımının iyileştirilmesi çabasının en önemli unsurlarından biridir.
Eğitime bu ayrıcalığı sağlayan özellik ise eğitimin mikro düzeyde bireysel geliri ve makro
düzeyde ekonomik büyümeyi belirleyen önemli faktörlerden biri olmasıdır. Bir ilin (ülkenin
de) kalkınmışlık düzeyini belirlemede kullanılan en önemli ölçütlerden biri, o ilin sahip
olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücünü yeterli sayı ve
nitelikte yetiştirmiş olan illerin, gelişmiş iller olduğu görülmektedir. Buna karşılık, geri kalmış
illerin çoğu, ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirme konusunda ciddi sorunlar
yaşamaktadırlar. Bu nedenle, Niğde ilinde ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının
eğitimle sağlanması ve eğitime bu manada daha çok yatırım yapılması, sektörlerde ihtiyaç
duyulan nitelikli eleman teminini kolaylaştıracaktır. İlde köklü bir üniversitenin bulunması bu
konuda değerlendirilmesi gereken bir fırsattır.
* Toplam iktisadi faaliyetler içinde önemli bir yer tutan tarım sektöründe oto-tüketimin
(kendi üretip, kendi tüketme) yaygın olması, üretimin ticarileştirilememesi ve geleneksel
üretim yöntemlerinin kullanılması verimlilik artışını ve dolayısıyla istihdam ve gelir artışını
engellemektedir. Bunun için tarımsal üretim teknolojilerinin daha modern hale getirilmesi ve
ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik uygulamalar gereklidir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerle
bölgede faaliyet gösteren Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOP İdaresinin işbirliği içinde projeler
geliştirmesi önemlidir. Bu projelerin KOBİ temelinde ve yetenek kazandırıcı eğitim merkezli
olması, bölgedeki girişimciliği de artırıcı etkiler yaratabilecektir.
* Üretim faaliyetleri, iktisadi anlayıştan çok geleneksel ve sosyolojik faktörler ile
biçimlenmektedir. Bunun için sürdürülebilir bir üretim ve pazarlama zincirinin oluşturulması
gerekmektedir. Bu kapsamda modern maliyet, kar, pazarlama vb. aşamalarda iktisadi
analizlerin yapılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bunun için yine kamu politikaları ve
yerel uygulamaların koordinasyonu önemli görülmektedir.
* Niğde ilinde üretim faaliyetlerinin işbölümü ve uzmanlaşma ilkelerinden uzak olduğu
görülmektedir ve ortak iş yapma kültürü zayıftır. Geçimlik üretim esas alındığından, piyasa
merkezli üretim anlayışının gelişmesi sağlanmalıdır. Böylece istihdam yapısı, işbölümü ve
uzmanlaşma ile gerçekleşeceği için istihdam olanakları artacağı gibi verimlilik de artacak ve
sonuç olarak gelir artacaktır.
* Niğde ili çimento ve kalsit sanayisi, mevcut rezervler bakımından bir avantaj olarak
görülmektedir. Ancak, bu üretimlerin hammadde olarak pazarlanması beklenen istihdam
ve gelir artışının sağlanamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, Niğde ili için önemli
potansiyellere sahip olan bu madenlerin işlenmesi, farklı sektörlerde kullanımı, işlenmiş
biçiminin ticareti hem istihdamı hem de geliri artıracaktır.
* Niğde ilinde tekstil sektöründe, halıcılıkta rekabet gücü azalmış ancak, iplik ve
dokumacılık ön plana çıkmaya başlamıştır. Ancak hem yurtiçi (Örneğin, Denizli) hem de yurt
dışı (Örneğin, Çin) üretimlerle rekabet gücünün azaldığı gözlenmektedir. Bu sektörlerde
modern üretim ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi, hem rekabeti artıracak hem de
verimlilik artışına bağlı olarak maliyetler düşeceği için, Niğde ilinin gelir ve istihdamına ciddi
katkılar sağlayacaktır. Asgari ücret sektörlere göre farklılık gösteremediğinden, iplik ve kalsit
sektöründe iş kazalarının ve çalışma şartlarının (gürültü, zehirlenme vb. tehlikelerin olması)
uygun olmamasından dolayı personel devir hızının yüksek olması nitelikli eleman teminini
güçleştirmektedir. Bu konuda işyerlerinde gereken önlemlerin alınması, düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir.
* Niğde ilinde, tarımsal üretimin ve istihdamın başında gelen elma ve patates üretiminin,
potansiyeline kıyasla yetersiz ve verimsiz olduğu görülmektedir. Yine bu ürünler genellikle
işlenmeden pazarlara sunulmaktadır. Bunun için tarımsal sanayilerin geliştirilmesi (elma
suyu, dilimli patates vb.) Niğde ilinin tarımsal sanayi gelişimi potansiyelleri arasındadır. Niğde
ilinde tarımsal sanayinin gelişmesi, tarım ürünlerinin katma değerinin yükseltilmesi yanında,
istihdamın artmasına ve gelir seviyesinin yükselmesine yol açarak, ilin topyekûn gelişmesine
de önemli katkılar sağlayacaktır.
* Konya ve Kayseri gibi önemli sanayi merkezlerine yakın olan Niğde ili, beklenenin
aksine, bu sanayi kümesi şehirlerden yeterinde yararlanamamaktadır. Bu merkezlere ciddi
oranda hammadde ve yarı-işlenmiş girdi sağlayabilecek olan Niğde ili aksine, gereksinimlerinin
çoğunu bu şehirlerden sağlar durumdadır. Bunun için bu merkezlerle iş ilişkilerinin artırılması
gerekli görülmektedir.
* Niğde ilinin coğrafi konumu, onu kara ve hava ulaşımına bağlı yapmaktadır. Ancak Niğde
ilinde hava limanının olmaması, onu sadece karayolu ulaşımına yöneltmektedir. Hava limanının
açılmasıyla Niğde, çevresindeki sanayi şehirlerini destekleyici bir lojistik merkez olabilecektir.
* Niğde ilinde, özellikle bilişim teknolojilerinin kullanım seviyesi düşüktür. Bu ise Niğde
ilinin sosyo-kültürel olarak dışa açılımını engellemektedir. Bu kapsamda, Belediye öncülüğünde
modern sanatlar başta olmak üzere çeşitli kültürel faaliyetlerin organize edilmesi ve her kesime
duyurulması; şehir içinde belirli bölgelerde bedava kablosuz internet noktalarının sağlanması;
tiyatro, sinema vb. salonlarının oluşturulması önemli görülmektedir.
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* Niğde ilinin zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları ile tarihsel mirasının yanı sıra, Ürgüp
ve Göreme gibi turistik merkezlere yakın olması bir avantajdır. Ancak, Niğde ilinde turistik
tesislerin yok denecek kadar az olduğu bilinmektedir. Mevcut tesisler ise özellikle yurtdışı
turistlere hitap etmekten çok uzaktır. Yerel yönetimin bu tür tesisleri yaygınlaştırması, özel
girişimleri teşvik edici uygulamalara yönelmesi oldukça önemlidir. Bu turistik altyapılar iki
bakından katkı sağlayacaktır: Öncelikle boş zamanlarını şehir dışında geçiren Niğdelilerin ve
halkın Niğde iline harcamalarını artırarak il içi gelir seviyesini artıracaktır. İkinci olarak ise, başka
şehirlerden ve ülkelerden turist geleceği için gelir artışının yanında istihdam da artacaktır.
* İstihdamın artırılması için; meslek edinme kurslarının sayısı ve niteliğinin artırılması,
meslek edinme kursları ile kadınların işgücüne daha çok dahil edilmesi, kırsal kesimdeki
kadınların ve kentteki kadınların işgücüne katılım oranının artırılması, İŞKUR, KOSGEB ve
Üniversite ile ortak projeler yapılması önerilebilir.
* İlde, istihdamda insana önem ve öncelik veren (insan odaklı) bir yaklaşımın benimsenmesi
gerekmektedir. Çalışanlara modern yönetim anlayışları gereği daha çok değer verilmesi,
işin uzmanı olan kişilerin işletmelerde tutulabilmesi için ve bu anlamda beyin göçünün
azaltılarak daha kaliteli iş yapabilmek için işletme yöneticilerine de eğitimler verilmesi, bu
konularda yeni yönetim yaklaşımlarının benimsenmesi (personel güçlendirme, çalışan ilişkileri
yönetimi, yönetimde modern teknikler vb.), özellikle davranış bilimleri konusunda işyerlerinin
desteklenmesi; bu konuda üniversitenin bilgi birikiminden yararlanılması gerekmektedir.
* Sağlık koşullarının düzeltilmesi ile hastalıklardan ötürü çalışamaz halde olanların
oranının düşürülmesi (örneğin, kalsit ve iplikte gürültü, nem, toz vb. nedeni ile çalışamaz hale
gelenler olması), engelliler için de iş olanakları yaratılması ve bu durumdaki kişilerin de istihdam
edilmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir. İşgücüne katılım engellilere gelir sağlamakta, aile
ortamı kurmalarına yardımcı olmakta, sosyal dışlanmayı önlemekte ve engellileri toplumla
bütünleştirmektedir. İşgücü niteliği taşıyan engellilerin, mesleki rehabilitasyonu doğrultusunda
emek piyasasına katılmaları hedeflenmelidir. Engellilerin, çalışma hayatına katılabilmeleri
için yeterli istihdam yöntemleri geliştirilmesi ve engellilik durumlarına uygun işyerlerinde
çalıştırılmaları, işsizlik oranlarını azaltacağı gibi işgücü piyasasına da katkı sağlayacak, sosyal
sorunları azaltacaktır.
* İçe yönelik göçün bir an önce durdurulmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi için ilin
üst düzey yönetiminin bir araya gelerek ortak akılla çözümler üretmeleri, sık sık toplantılar
yapmaları, kararlar almaları ve bunları bir an önce hayata geçirmeleri faydalı olacaktır.
* Bölgesel kalkınmanın uygulandığı yerler, genellikle göreceli olarak diğer bölgelerden
pek çok konuda ve özellikle de sosyo-ekonomik olarak geri kalmıştır. Diğer bölgelere göre
mevcut ve daha avantajlı olan sektörlerin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu sektörlerin
sadece kamu eliyle geliştirilmesini beklemek, hem gerçekçi hem de sürdürülebilir olmayacaktır.
Çünkü kamunun kaynakları kısıtlıdır ve tüm kaynaklarını bu bölgelere ayıramayacağı açıktır.
Dolayısıyla, bölgedeki mevcut yerel potansiyellerin harekete geçirilmesinde kamu, yönlendirici
ve geliştirici bir rol üstlenmeli ve sürdürülebilir bir gelişme içinde yerel dinamikleri harekete
geçirmelidir. Bu, yöntem olarak hem ekonomik hem de kalıcıdır. Çünkü temelinde bölge
insanı ve bölge kaynağı vardır. Bu boyutuyla, Niğde ilinde de girişimciliğin, özellikle de kadın
girişimciliğin geliştirilmesi, dolayısıyla bölgenin sahip olduğu potansiyellerin kalkınma sürecine
entegre edilmesi son derece önemlidir.
Ev hanımları mikro kredi ile desteklenerek her ev bir üretim atölyesi haline getirilebilir.
Bu şekilde ev hanımlarının ekonomiye katkısı sağlanırken, kendi ekonomik özgürlüklerine
kavuşması ve istihdama katılımı da sağlanmış olur. Ev hanımların bu şekilde ürettiği ürünlerin
pazarlama problemleri çözülmeli, üretimin satışı garanti altına alınmalıdır. Her eve bir çorap
makinası vb. projeler başlatılmalıdır.
* Bilimsel araştırmalar, eğitim düzeyi ile kalkınmanın unsurları olan ekonomik büyüme,
siyasal ve toplumsal gelişme arasında doğrusal ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. İnsan
kaynağının, özellikle sosyal iyileşmeye ve buna bağlı olarak ekonomik gelişmeye katkısı
oldukça büyüktür. Toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydaları; daha az suç oranı,
demokratikleşme ve yönetime katılma, bireysel sağlığı koruma ve bireyin daha fazla gelir
elde etmesi olarak özetlenebilir. Eğitim bu özelliği ile sadece bireye değil, topluma da yararlar
sağlamakta, geliri artırmakta ve kamu refah maliyetlerini düşürmektedir. Bu nedenle, ilde her
düzeydeki çalışanın eğitimine önem verilmelidir.
Tüm bu önlemlerle, mevcut tarım temelli istihdam ve gelir yapısı, sanayi ve hizmetler
sektörüne transfer edilebilecek ve bu transfer tarımsal üretimin artırılması ile birlikte
gerçekleştirilebilecektir. Sonuç olarak, Niğde ilinin hem istihdamı nitel ve nicel olarak artacak
hem de gelir seviyesi yükselecektir. Dolayısıyla refah seviyesi de yükselecektir.
KAYNAKÇA
İŞKUR
2014 Yılı Hane Halkı Gelir Dağılımı Anketi Verileri
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ECONOMIC GROWTH AND ENERGY CONSUMPTION IN NIGERIA
MuhammadMaimuna Yakubu1
Gylych Jelilov2

ABSTRACT

This paper examines the causality between energy consumption and economic growth
by applying Pairwise Granger causality test and Johansen co-integration test to Nigerian
data for the period 1990-2012. The Augmented Dickey Fuller test revealed that the series are
not stationary and therefore differencing is performed to secure stationarity. The study finds
causality running from energy consumption to gross capital formation in Nigeria. It also found
that causality runs from economic growth to energy consumption but not vice versa.
Keywords: Energy Consumption, Economic Growth, Nigeria, Causality

1.Introduction

According to Kio-Lawson (2014) Nigeria is one amongst the leading oil exporting countries
of the globe. Oil income underwrites almost all development and public expenditures.The
National Energy Policy (NEP) 2003 pointed out that energy utilizationof the country is far from
efficient and called for the promotion of energy conservation at all levels of exploitation of
the nation’s energy resources by adopting energy efficient methods in energy utilization.More
so, the problem of energy in Nigeria is the persistent inadequate quantity, poor quality and
low access to energy despite the enormous domestic endowments of non-renewable and
renewable primary energy resources(Iwayemi,2008). Nigeria though ranked as one of the
largest oil producers in the world, the country currently has only 4 refineries in the country,
controlled by the Federal Government. These refineries if not operating at a 22% capacity, could
nonetheless meet the current demands in refined products in the country, which is estimated
to be about 270,000 bpd, but this is unattainable, as the crude oil extracted is transported
out of the country to be refined, re-imported back to the country as refined product at highly
exorbitant prices before it can meet domestic demands. (Cited in Kio-Lawson, 2014). Ibid.
According to NESP, 2015oil production is at present impeded by the challenges of oil theft and
a supply disruption caused by pipelines being sabotaged or failing this increasing demand
and inadequate supply of energy in Nigeria is still a huge challenge to the development of the
sector and the economy, as energy demand continues to rise globally.
In a world where adequate and reliable energy supply has become the mainstay of
economic development and enhanced productivity, Nigeria’s power supply remains grossly
inadequate. Ibid. Since energy plays a vital role in an economy on both demand and supply,
as mentioned byJaruwan et al, 2006 on the demand side, energy is one of the products a
consumer decides to buy to maximize his or her utility. On the supply side, energy is seen as
a factor of production in addition to capital, labour and materials and also plays a key role in
the economic and social development of countries, being an important factor in increasing
economic growth and standard of living of the people. This means that there should be a
causal nexus running from energy consumption to Gross Domestic Product as well as vice
versa.
Considering the above, the question now becomes does energy consumption cause’
GDP? Or does GDP cause’ energy consumption?
There is no doubt that Nigeria is endowed with energy and other natural resources, which
if properly exploited and managed, would sufficiently address its current energy deficiency
and economic challenges. So it has become imperative for policy makers to know the direction
of causality between the variables; therefore this study will help policy makers to determine
appropriate policy on energy conservation. As mentioned by (Kalyoncu et al,2013)some studies
examined the relationship between energy consumption and GDP for different countries, still
consensus has not been reached on the issue. These conflicting empirical results are due to
different time periods, different variables used, countries studied and different econometric
methodologies used.
Therefore,the purpose of this paper is to examine the causal nexus between energy
consumption and economic growth in Nigeria using annual time series data for the
periods1990-2012. It will also contribute to existing literature on the subject matter by
analyzing empirically the role played by energy on economic growth and development of the
country.
The first part of this paper deals withintroduction; section 2 deals with review of existing
literature, the subsequent sections report the methodology and data, empirical results,
conclusion and recommendations.
1
Miss. MuhammadMaimuna YAKUBU, Department of Economics, Nile University, Abuja, Nigeria .yakubu@ntnu.edu.ng
2
Dr. Gylych JELILOV, Department of Economics, NileUniversity, Abuja, Nigeria jelilov@ntnu.edu.ng
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2.Literature Review
The relationship between energy consumption and economic growth has attracted much
interest in economic literature. The views on the direction of this relationship are divergent.
Empirical evidence varies, depending on the sources and pattern of energy consumption of
the economy examined. Table one below shows the empirical findings of studies and these
findings are ranging from uni-directinal, bi-directional and no directional causality.
Table 1. Overview of selected studies on energy-GDP nexus

Authors

Period

Empirical Methods

Countries

Kraft and Kraft (1978)

1947-1974

Bivar. Sims Causality

USA

1954-1976

Granger Test Korea,
Philippines EnergyGrowth

US, UK, Poland
Korea, Philippines

Growth − Energy
Growth
Energy

Masih and Masih (1996)

1955-1990

Sims Causality, Granger
Causality

Malaysia, Singapore Philippine
Pakistan
India
Indonesia

Growth − Energy
Growth − Energy
Energy
Growth
Growth
Energy
Energy
Growth

Yu and Jin (1992)

1/71-4/90
(monthly)

Bivar. Granger test

USA

Growth − Energy

Glasure and Lee (1997)

1961-1990

Cointegration & ECM

Korea & Singapore

Growth

Cheng (1999)

1952-1995

Granger Causality

India

Growth

Energy

Asafu-Adjaye (2000)

1973-1995
1971-1995

Trivar. VECM

India &Indonesia
Thailand & Philippines

Energy
Growth

Growth
Energy

Stern (2000)

1948-1994

Granger Causality

USA

Ghosh (2002)

1950-1997

Cointegration

India

Growth

Energy

Growth
Growth
Growth

Energy
Energy
Energy

Yu and Choi (1985)

Soytas and Sari (2003)

1950-1992
1950-1990

Bivar. VECM

Turkey, S. Korea
Argentina
Canada, USA & UK

Causal Relationship
Growth

Energy

Energy

Growth − Energy

Fatai et al. (2002)

1960-1999

Granger Causality

New Zealand

Oh and Lee (2004)

1970-1999

Trivar. VECM

South Korea

Growth

Energy−Growth
Energy

Jumbe (2004)

1970-1999

Granger Causality

Malawi

Growth

Energy

Altinay & Karagol (2004)

1950-2000

Hsiao’s Granger
(Bivariate

Turkey

Energy −Growth

Morimoto & Hope (2004)

1960-1998

Granger

Sri Lanka

Energy

Growth

Shiu & Lam (2004)

1971-2000

Cointegration & ECM

China

Energy

Growth

Altinay & Karagol (2005)

1950- 2000

Dolado-Lütkepohl/Granger

Turkey

Energy

Growth

1974-2002

Multiv. Panel VECM

G7 Countries

Energy

Growth

Growth

Energy

Narayan and Smyth (2008)
Apergis and Payne (2009)

1980-2005

Multiv. Panel VECM

11 countries of the commonwealth of
independent states

Energy

1971-2005

Panel Causality

51 countries
Low income
Lower middle income
Upper middle income

Growth

Ozturk et al. (2010)

Growth

Energy

Cointegration Granger
Causality & VECM

Nigeria

Growth

Energy

Growth − Energy

Sa’ad (2010)

1971-2006

Kaplan et al. (2011)

1971-2006

Granger Causality Test

Turkey

Growth

Energy

Adom (2011)

1971-2008

Toda Yamamoto:Granger
Causality Test

Ghana

Growth

Energy

Souhila & Kourbali (2012)

1965-2008

Granger Causality Test

Algeria

Growth

Energy

Apergis and Danuletiu (2012)

2000-2011

Panel Cointegration
and VECM

Romania

Energy

Growth

Kemisola et al (2014)

1980-2012

VAR & ECM

Nigeria

Growth

Energy
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Note:

means bi-directional causality exists between the variables
means that causality flows from one variable to the other.
− means no causality exists between the variables.
Furthermore, other studies such as Akarca and Long (1979) found unidirectional Granger
causality running from energy consumption to employment with no feedback, using US
monthly data for the period 1973-1978. They estimated the long-run elasticity of total
employment with respect to energy consumption to be 0.1356. Erol & Yu (1987) using bivariate
models tested the relationship between energy consumption and GDP for six selected
developed economies, namely; Canada, England, France, Germany Italy and Japan, with
data for the period 1952-1982. The study found a bidirectional causal relationship for Japan,
unidirectional from energy consumption to GDP for Canada and unidirectional from GDP to
energy consumption for Germany and Italy. They found no causality for France and England.
Wolde-Rufael (2005) investigates the long run relationship between energy use per capita and
per capita real gross domestic product (GDP) for 19 African countries for the period 1971–2001
using Bounds co-integration and the vector autoregressions tests. The results show that there
was a long run relationship between the two series for only eight countries and causality for
only 10 countries.

ECONOMIC GROWTH AND
ENERGY CONSUMPTION IN
NIGERIA

3.Methodology and Data

Following the literature, Gross Domestic Product (GDP) is used as the dependent variable.
There are two explanatory variables:Gross Capital Formation(GCF) and energy consumption
(E).
Gross capital formation (GCF) consists of outlays on additions to the fixed assets of the
economy plus net changes in the level of inventories. Energy input (E) refers to use of primary
energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production
plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft
engaged in international transport. Energy consumption data are aggregated and measured
by kilotonnes of oil equivalent.
Annual time series data from 1990 to 2012sourced from the World Bank (2015)were used
to estimate the model. The choice of this period was constrained by the availability of data on
energy consumption in Nigeria.
The model below is used to examine the relationship between energy consumption and
economic growth in Nigeria.
Log(Yt ) = α + β1LogGCFt +β2LogEt+ t……….. (3.1)
Where, Yt is Nigerian real gross domestic product in constant Nigerian Naira.GCF and Et
refer to gross capital formation and energy consumptionas explained above.
In general, we expect that β1 and β2will all be positive. The model is in log-log form. Hence,
coefficients can directly be interpreted as elasticities. For instance, β measures the gross capital
formation elasticity. In specific terms, β shows percentage change in real GDP in response to a
one per cent change in gross capital formation. However, our focus would be on the direction
and the magnitude of β2.
Furthermore, the aim of this paper is to analyzethe causal relationship between energy
consumption and economic growth in Nigeria. For this purpose, the study uses co-integration
approach and Granger causality test to see the direction of causality between the variables.

4. Empirical Results

To avoid spurious result, we test the stationarity of the series using Augmented Dickey
Fullertest which examines the null hypothesis of a unit root against the stationary alternative.
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Table 1. Stationarity Test Results
Test Statistics
Variables

Intercept

Trend & Intercept
Level

LY

0.345041(1)

-2.122474(1)

LGCF

1.912150(2)

-1.994847(0)

LE

0.132474(0)

-2.146171(0)
First Difference

∆LY

-2.443759(0)**

-2.525557(0)**

∆LGCF

-5.074190(1)**

-5.740741(1) **

∆LE

-4.203661(0)**

-4.264247(0)**

** Stationary @ 5%, (**) shows significance level at 5% and Figures in parentheses indicate
the lag length.
From table1, The variables are stationary at level at first difference I(1) this implies that the
variables are integrated in the same order. And to test the long run relationship between the
variables we use Johansen co-integration test thus:
Table 2: Johansen Cointegration Test
Trace Test
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *

0.766058

37.11635

29.79707

0.0060

At most 1 *

0.238028

6.610062

15.49471

0.6234

At most 2

0.042011

0.901300

3.841466

0.3424

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Trace test indicates 1 co-integrating eqn(s) at the 0.05 level, the trace statistic of 37.1
is higher than 5% critical value of 29.8. Hence we reject the null hypothesis and accept the
alternative hypothesis that there is co-integration.
Max-Eigenvalue Test
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical
Value

Prob.**

None *

0.766058

30.50629

21.13162

0.0018

At most 1 *

0.238028

5.708762

14.26460

0.6508

At most 2

0.042011

0.901300

3.841466

0.3424

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Max-eigenvalue test indicates 1 co-integrating eqn(s) at the 0.05 level, the Max-Eigen
statistic of 30.5 is greater than 5% critical value of 21.1 so we reject the null hypothesis and
accept the alternative hypothesis that there is co-integration between the variables.
Therefore, the variables used in the study have long run relationship. Since the variables
are co-integrated using Vector Error Correction Model (VECM) we can now test the causality
between the variables.
With the co-integration test, it indicates that the variables have co-integration relationship
so using granger causality test we want to determine whether this long-run equilibrium
relationship is caused by energy consumption or GDP, we don’t know which one is the
cause and which one is the result between energy consumption and GDP, or maybe they are
reciprocal causation.
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Table 3: pairwise Granger Causality test
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

Results

GCF does not Granger Cause RGDP
RGDP does not Granger Cause GCF

19

0.28948
7.67760

0.8782
0.0043

Uni-directional
causality

E does not Granger Cause RGDP
19
RGDP does not Granger Cause E

19

2.81079
15.4368

0.0843
0.0003

Uni-directional
causality

E does not Granger Cause GCF
19
GCF does not Granger Cause E

19

5.20740
0.08260

0.0157
0.9859

Uni-directional
causality

ECONOMIC GROWTH AND
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As can be seen from table 3, there is uni-directional causality between RGDP and GCF,
also between E and GCF and above all the causality test shows that there is a uni-directional
causality between economic growth and energy consumption which implies that GDP growth
will lead togrowth of energy consumption but the energy consumption is not the Granger
cause of GDP, and an increase in energy consumption will not lead to increase in GDP. The
resultis consistent with the findings of Kraft and Kraft (1978), on the relationship between
energy consumption and GDP who found causality running from GDP to energy in the USA,Yu
and Choi (1985) also found causal nexus from GDP to energy consumption in South Korea.

5.Conclusion and Recommendations

In summary, there exist co-integration relationship between energy consumption and
economic growth. Though in the short time, there are fluctuating relationships between
them. In the long run energy consumption and economic growth have a long term stable
equilibrium relationship. The Granger causality test shows that gross domestic product is the
Granger cause of energy consumption, and an increase in Nigeria’s GDP will lead to increase
in energy consumption directly. Therefore, a decline in GDP will have an adverse effect on
energy consumptionin Nigeria. To increase energy efficiencies in Nigeria this paper therefore
recommends that energy conservation policies could be effectively implemented without
having any negative effect on economic growth in Nigeria and energy growth policy should
be adopted in such a way that, growth in the energy sector stimulates economic growth and
thus expand employment opportunities in the country.
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III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ
(22-24 Ekim 2015 – Aksaray Üniversitesi)

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal
hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini
ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak, ülkemizin gelecek vizyonuna ve
kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesi’nde eğitim veren beş devlet ve iki
vakıf üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile KOP
Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) 1 Ocak 2013 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kurulduğu günden itibaren bölge üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü geliştiren,
ortak aktiviteler düzenlenmesini sağlayan UNİKOP, 2013 yılı Kasım ayında ilkini düzenlemiş
olduğu “KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun” ikincisini UNİKOP dönem başkanı olan
Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Niğde’de düzenlemiştir.
“KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun” üçüncüsü UNİKOP dönem başkanı olan
Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası
düzeyde bilim insanının karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve özel sektör ile
buluşabilmelerine imkân sağlanmıştır.
Sempozyum kapsamında 8 tematik alanda bildiri toplanmıştır. Enerji ve Doğal Kaynaklar,
Sosyal Eğitim-Beşeri Bilimler, Gıda-Tarım-Orman, Kırsal Kalkınma, Haberleşme-Bilişim,
Kültür Sanat-Spor-Turizm, Sağlık ve Sanayi-Ulaştırma- Lojistik alanlarında gönderilen 100’ün
üzerinde bildiri arasından 87’si sunulmaya değer görülmüştür. Davet edilen 10 konuşmacı
ile özellikle bölgesel kalkınma ekseninde yapılan ve yapılması gereken konular hususunda
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Konular hem sektörel hem bölgesel hem de ulusal ve
uluslararası açılarıyla çok yönlü değerlendirilmiştir.

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

Bölgesel kalkınmanın temel taşlarından olan girişimcilik konusu gündemde yer bulmuş,
sosyal girişimcilik ve sosyal ekonominin yanında sosyal sermayenin önemi üzerinde durulurken,
erken yaşta yapılan evlilikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve din gibi sosyal konuların yanında
sanatla ilgili konularda sempozyum kapsamında tartışılmıştır. Kuşaklar arası değişim gibi
önemini kaybetmeyen başlıklar da sempozyumda yerini almıştır.

GIDA-TARIM-ORMAN VE KIRSAL KALKINMA

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında, bölgesel ve küresel bir çevre sorunu olan su kıtlığı
ve Tuz Gölü özelinde değerlendirmeler gerçekleşmiş, yeşil markalar konusu yanında Aksaray
ili özelinde hem atık değerlendirmenin ekonomik katkılarının önemi hem de su kaynakları
ve tarıma etkisi ile birlikte Aksaray ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri tartışılmıştır. KOP
bölgesi kapsamında çeşitli konular üzerinde etkinlik uygulamaları değerlendirilmiş olup; ürün,
sulama, donanım ve yazılım örnekleri sempozyum konusu olmuştur.
Gıda temini ve güvenliği kapsamında süt sığırcılığının gelişimi yönünden yeni
teknolojilerden faydalanma, hastalıkları önleme, bal arıcığının geliştirilmesi ve teşviki,
ormancılık, bazı tarım ürünlerinin fiyatlandırılması, iklimin ürün üretimi üzerine etkisi ve
gübreleme gibi teknik analizlerin olduğu bilgilendirmeler gerçekleşmiştir.

HABERLEŞME-BİLİŞİM

Günümüzde hem gelişmiş ülkelerin hem de az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına devlet eli
ile yapılan bir plan ile yön verildiği görülmektedir. Kalkınma amaçlı eylemlerin planlanması
ve izlenmesi hususunda bilişim teknolojilerinin kullanımı büyük rol oynamaktadır. Bölgesel
kalkınma planlarının hazırlanma, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevcut durum
irdelemesi bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar
sunulmuştur.

ENERJİ-DOĞAL KAYNAKLAR

Ülkemizde daha hızlı bir kalkınmanın sağlanabilmesi için teknolojik atılımların
gerçekleştirilerek beşeri sermayenin artırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca enerji
üretiminin mümkün olduğunca bireyselleştirilerek yenilenebilir enerjiye geçilmesi ile
gerçekleşebileceğine değinilmiştir.

SANAYİ-ULAŞTIRMA-LOJİSTİK

Sanayi ve ticaret alanlarının mevcut durumu göz önüne alınarak gelecek 25 yıldaki
ilerlemeyi sağlayacak gelişme politikaları önerilmiştir. Ayrıca sanayi devriminin ardından
Osmanlı sanayileşme hamleleri perspektifinden sanayi politikalarının dinamikleri ve zafiyetleri
konusu hakkında bilgi verilmiştir.
Şirketlerin tedarikçi seçiminden, aile şirketlerinin kurumsallaşmasına, yöneticilerin
etkinliği gibi mikro konulardan sürdürebilir kalkınma için makro bağlamda yönetim, iktidar
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ve güç ilişkisine ve hatta dil bağlantısına kadar farklı düzlemlerdeki konulara değinilmiştir.
Kalkınmanın sektörel bağlamında enerji, tarım, turizm ve finans bağlamında konular gündem
bulmuştur.

KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM

Geleneksel el sanatları geçmişten günümüze aktarılan kültürel miraslarımızdan olup
bireysel ve toplumsal kimliğimizi yansıtmaktadır. Aksaray İli düz dokuma yaygılarında görülen
motifler ve anlamaları konusunda yapılan araştırma ile yörede tespit edilen 64 düz dokuma
yaygısı motif özellikleri açısından incelenerek değerlendirilmiştir.

SAĞLIK BİLİMLERİ
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Artan nüfus ve bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak her gün daha çeşitli ve
fazla miktarda gıda ürünü üretilmektedir. Burada karşılaşılan gereksiz maliyet zaman ve
işgücü kaybının önlenmesi ayrıca gıda zinciri boyunca meydana gelebilecek olası tehlikeler
incelenmiştir. Bununla beraber gıda ürünlerinde stok yönetim politikaları ile bu zincirin önemli
halkalarından olan gıdaların depolanması ve bu süreçte kullanılan stok yönetimi politikaları
incelenmiştir.
Yıllık yaklaşık 260 milyar dolarlık sağlık cihazı giderinin bulunduğu dünyada Türkiye’nin
sektördeki pazar payı 1.9 milyar dolardır. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmak için KOP
Bölgesi’nde 2. ve 3. sınıf tıbbi cihazların üretilebileceği bir sağlık kümesi oluşturulmalıdır. Selçuk
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, üzerinde çalıştığı proje kapsamında 2. ve
3. sınıf tıbbi cihazların üretilebileceği bir sağlık kümesini Konya’da oluşturmayı hedeflediklerini
ifade etmiştir. Ayrıca Doç.Dr. Kahraman KALYONCU ağlığın stratejik bir ürün olduğu ve hem
sağlık turizmi hem de 300000 farklı türe sahip medikal alanında yapılacak az sayıda ürün
seçimleriyle yaratılabilecek ölçek ekonomileri sayesinde bu alanda dünyada görünen el olmaya
aday olunabileceği vurgusu önemli bir yer bulmuştur.
Bölgesel kalkınma sadece bir yere ve güncel gündeme bağlı bir konu olmadığından Türkiye
özelinde Cumhuriyetimizin erken döneminde öne sürülen alternatif kalkınma modellerinden,
küresel yönetim etkinliği çerçevesinde değerlendirmelerden dünyadaki yeni gelişmeler
ışığında bireysel değişim ve dönüşümlere uzanan bir değerlendirme hem dinleyenlere hem de
daha sonra bildiri kitapçığından faydalananların hizmetine sunulmuştur.
Bilindiği üzere sempozyum bir süreçtir ve hazırlık süreci uzun bir aşamadır. Sonuç
değerlendirmesinin bu kısmında süreç açısından birkaç hususa değinmek gelecekteki
faaliyetlerin etkinliği açısından önemli olacaktır çünkü dönüşümlü olarak her bir üye üniversite
bu faaliyetin devamını getireceklerdir.
Hem sempozyum hem de dönem başkanlığı süreçleri dönem başkanlığının bir
üniversiteden diğerine geçmek suretiyle başlamakta ve önceki üniversitenin elde ettiği
deneyim ve kazanımlar aktarılamadığından yeni görevlendirilen üniversite benzer süreçleri
yeni baştan yaşayarak öğrenecek, bu da zaman kaybına ve israfına neden olacaktır. şimdiye
kadar ki geçtiğimiz üç dönem göz önünde bulundurulduğunda bu süreç bahsi geçen şekilde
işlemiştir.
Genel olarak UNİKOP süreci hayatın kendisi gibi dinamik olduğundan yaşanarak öğrenme
ve buradan çıkan dersleri hayata aktarma yolu ile kendini gerçekleştirip yenilemektedir. UNİKOP
dönem başkanlığı açısından da aynı şeyin geçerli olduğuna duyulan inanç ve Sempozyum
açısından da sürecin daha sağlam bir hafıza sisteminde zemin bulmasının yolunun KOP
idaresinin UNİKOP başlığı altında bir masasının olmasından geçtiği söylenebilir. Bu bağlamda
sekreterya işlerinin bahsi geçen masa tarafından yürütülmesinin, hem Dönem Başkanı’na hem
de Genel Sekreter’ine süreçler açısından kolaylaştırıcılık sağlaması, yapılan etkinliklerin daha
amaç odaklı olmasında fayda sağlayacaktır. Bu UNİKOP’un işleyişi açısından beklenti haline
gelecek çalışmaların tek elden takibini sağlarken, dönem başkanlığının konu için ayırması
gereken zamanı kısaltacaktır.
Sempozyum açısından ise bir sempozyum bittiğinde her aşamada artması beklenen
paydaşlar listesine afiş ve temalar erkenden ulaşmış olacak ve hafızalarında planlamalarında
yer edinmesini sağlayacaktır. Buda sempozyumun etkinlik alanının genişlemesi ve derinliğinin
artmasına imkan verecektir. Bir diğer öneri olarak tema konularının bundan sonraki süreçlerde
tek bir ana tema üzerinden yürütülmesi konuların derinlemesine değerlendirilmesi ve kalıcı
olması açısından net sonuçlara imkan vereceği düşünülmektedir.
Açıklanan KOP Eylem Planı ile 2014 – 2018 yılları arasında KOP Bölgesinde gerçekleştirilecek
kamu yatırımları ile bölgemizin topyekûn bir kalkınma sürecine gireceği vurgulanmıştır. Bu
amaçla KOP Bölgesinde faaliyet gösteren UNİKOP bünyesindeki 8 üniversitenin kalkınma
sürecinde lokomotif rol oynayacağı aşikârdır. Türkiye’ye model olacak UNİKOP Birliğinin
Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ile bunu başardığını görüyoruz.
Sempozyumun gerçekleşmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen ve katılımları ile bize
güç veren UNIKOP üyesi üniversitelerimize, Rektörlerimize, UNİKOP Dönem Başkanı Aksaray
Üniversitemize, KOP İdaresi Başkanı ve personeline, tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
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SEMPOZYUMDAN
GÖRÜNTÜLER

SEMPOZYUMDAN
GÖRÜNTÜLER

KOP İdaresi Başkanı İhsan
Bostancı, KOP Bölgesi’nin,
tarih öncesi çağlardan
günümüze uzanan her
döneminde, sosyal ve
ekonomik alanda önemli
bir merkez olduğunu ve
çok sayıda uygarlığa da ev
sahipliği yaptığına dikkat
çekti.

Aksaray Valisi Şeref Ataklı,
Aksaray’ın milattan önce
8 bin yılına uzanan tarihi
ile birçok medeniyete ev
sahipliği yaptığını belirtti.

ASÜ Rektörü Yusuf Şahin,
aynı coğrafyadaki illerin
bir araya gelmesini ve bu
birliktelikle KOP Bölgesi’nin
oluşumunu önemsediklerini
belirterek, bir insanın
isteklerini elde edebildiği
yerlere kalkınmış bölge
dendiğini hatırlattı.
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SEMPOZYUMDAN
GÖRÜNTÜLER

Sempozyuma katılan KOP
Bölgesi Üniversiteler Birliği üyesi
üniversitelerimizin rektörlerine
teşekkür plaketi takdim edildi.
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SEMPOZYUMDAN
GÖRÜNTÜLER

3 salonda toplam 7 oturumda
gerçekleştirilen bildiri
sunumlarında Üniversite
Rektörlerimiz de kendi
bildirilerini sundu.
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SEMPOZYUMDAN
GÖRÜNTÜLER

Açılış oturumunun ardından
Enerji ve Doğal Kaynaklar,
Sosyal-Eğitim-Beşeri Bilimler,
Gıda-Tarım-Orman, Kırsal
Kalkınma, Haberleşme-Bilişim,
Kültür-Sanat-Spor-Turizm,
Sağlık ve Sanayi-Ulaştırma
Lojistik gibi 8 tematik alanda
yaklaşık 100 bildiri sunuldu.
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SEMPOZYUMDAN
GÖRÜNTÜLER

Katılımcılar sunumları
dikkatle takip etti.

Katılımcılara bildirilerinin
adı yer alan katılım belgeleri
taktim edildi.
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Katılımcılara bildirilerinin
adı yer alan katılım
belgeleri taktim edildi.
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Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(KOP) ve KOP Bölgesi
Üniversiteler Birliği (UNİKOP)
tarafından düzenlenen III.
Uluslararası KOP Bölgesel
Kalkınma Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi açıklandı.

SEMPOZYUMDAN
GÖRÜNTÜLER

22-24 Ekim tarihleri arasında Dönem Başkanı Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
üçüncüsü gerçekleştirilen sempozyumda Enerji ve Doğal Kaynaklar, Sosyal Eğitim-Beşeri
Bilimler, Gıda-Tarım-Orman, Kırsal Kalkınma, Haberleşme-Bilişim, Kültür Sanat-SporTurizm, Sağlık ve Sanayi-Ulaştırma- Lojistik alanlarında 100’e yakın bildiri sunuldu.
Sempozyumda 10 davetli konuşmacı da özellikle bölgesel kalkınma ekseninde yapılan ve
yapılması gereken konular üzerinde sunum yaptı.

KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Sonuç Bildirgesini okuyan Aksaray Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M.Bahaüddin Varol’a teşekkür plaketi verdi.
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