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ÖNSÖZ

Kurultay’ÕmÕzÕn açÕlÕú ve kapanÕú konuúmalarÕnÕ yeniden okuyunca
bunlarÕn birer ‘önsöz’ sayÕlabilece÷ini düúündüm. AçÕlÕú konuúmasÕ bir önsöz, kapanÕú ise bir yeni kurultaya geçiú sözleri gibi. Ancak, söylenecek birkaç söz daha var.
Önce úunu görüyoruz: Ankara Üniversitesi çatÕsÕ altÕnda bu kurultaylarla bir zincir oluúmaya baúlÕyor. 2011’in MayÕsÕnda baúlamÕú, düzgün aralÕklarla geliúmiú ve 2014 yÕlÕnda da kendini besleyerek devam ediyor. Bu bir
bilimsel buluúmalar zinciridir. Her úeyden önce budur.
2011’in MayÕs ayÕnda ilk toplantÕ yapÕldÕ. Onun baúlÕ÷Õ ‘21. YüzyÕlda
PlanlamayÕ Düúünmek’ idi. Bildirileri ve toplantÕ kayÕtlarÕ, baúta Dr. Ozan
ZENGøN olmak üzere genç akademisyenlerin özverileri ve çabalarÕyla geçti÷imiz aylarda basÕldÕ. 2012 ve 2013’de yapÕlan ‘21. YüzyÕl øçin Planlama’
KurultaylarÕnÕn programlarÕ bu kitabÕn eklerinde görülebilir.
Kurultaylar, “Düúünmek” diye baúladÕ. Önce úunu görmeliydik: Gelece÷e berrak bir biçimde ve bir yaratÕcÕlÕk taúÕyarak yönelebiliyor muyuz?
Her úeyden önce úunu gördü÷ümüzü düúünüyorum: Dünyada son otuz yÕlda
bilimsellikten çok faydacÕlÕkla beslenen, büyüyen, bir inanç sistemi halinde
dogmalarÕnÕ yerleútiren bir ‘ana akÕm’ oluúmuútur.
Bu, bazÕlarÕ için tatlÕ bir rüya, birço÷umuz için kendi kendini besleyen
bir kâbustu. Kâbusu geniú bir kitlenin kavrayabilmesi, ö÷renebilmesi için
sanki a÷Õr bir kriz gerekliydi. Son altÕ, yedi yÕl içinde bu böyle ö÷reniliyor.
Biz ö÷rendik mi? Bu ayrÕ bahis. Ancak, úu açÕktÕr: ‘Ana akÕm’ yaratÕcÕ
düúünceyi, farklÕ bir dünya tasarlama úansÕnÕ köreltmiútir.
økinci nokta, buradan kaynaklanÕyor.
ùöyle dile getirilebilir: Geçti÷imiz otuz yÕlÕ aúkÕn sürede, özellikle son
on yÕlda Türkiye’de toplumun çeúitli katmanlarÕnda ve geniúleyen bir çevrede úikâyetler ço÷almÕútÕr. Her düzeyde konuúma alanlarÕ, konular úikâyetlere
göre úekillenmektedir.
Çünkü, egemen karar merkezlerinin söylemleri ile yaúananlar arasÕnda
giderek açÕlan bir ‘tutarsÕzlÕklar makasÕ’ ortaya çÕkmÕútÕr. Bu tablo, gelece÷e
güveni azaltÕyor; úüpheleri; endiúeleri büyütüyor.
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Tablo, düúünce yapÕlarÕnÕ sakatlayan bir baúka ‘makas’ da yaratÕyor. O
makasÕn bir a÷zÕnda ‘ana akÕm’Õn dogmalarÕna tutunan ve onu bir inanç sistemi olarak yerleúmesine katkÕ yapan bir ‘pseudo – bilim’ alanÕ oluúmuútur.
MakasÕn öteki a÷zÕnda ise, daima ‘bugün’ün tutarsÕzlÕklar bilançosunu
konuúma arzusu büyüyor. Bu arzu ya da gereksinme bir ‘analitik úikâyetler’
silsilesi halini alÕyor ve tüm gündemlerde a÷Õr basÕyor. Bu makas da gitgide
açÕlÕyor ve gelece÷i düúünebilmenin önünde perdeler oluúturuyor.
Evet, perdeleri delip geçmek gerekiyor.
KurultaylarÕmÕzda yapÕlan görüúmeler bunun kolay olmadÕ÷ÕnÕ, ancak
çaba gösterilirse yapÕlabilece÷ini ortaya koyuyor. Bu önemli bir sonuçtur.
Her yeni kurultayÕ bu çabanÕn yeni bir organizasyonu, aynÕ zincirin yeni bir
halkasÕ olarak görebildi÷imizi düúünüyorum.
“ArtÕk gelecek tasarÕmlarÕnÕ konuúmalÕyÕz. ùikâyetli analitik sonuçlarÕn ötesine geçmeliyiz” görüúü, özellikle 2014 Ocak ayÕnda yaptÕ÷ÕmÕz III.
Kurultay katÕlÕmcÕlarÕnÕn ortakça ve kuvvetle dile getirdikleri nokta oldu.
Dostum Dr. Serdar ùAHøNKAYA’ nÕn bilimsellikle esteti÷i kendine
özgü ustalÕkla bir araya getiren editörlü÷ü bize 2014 Ocak KurultayÕnÕ kitap
halinde kazandÕrdÕ. ToplantÕda sunuú yapan de÷erli meslektaúlarÕmÕza, oturum yöneticilerimize ve ùAHøNKAYA’ ya úükran borçluyuz.

Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
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Editörden
Merhaba,
Efendim, 21. YüzyÕl øçin Planlama baúlÕklÕ III. KurultayÕmÕz, 23 – 24
Ocak 2014 tarihlerinde altÕ oturum temelinde gerçekleúti.
øki gün boyunca toplam on sekiz sunum yapÕldÕ.
KurultayÕn görüntü ve ses kayÕtlarÕ ile foto÷raflarÕ 1968’in efsane
isimlerinden sevgili Oktay Etiman tarafÕndan çekildi.
Oktay Etiman, altÕ oturum baúkanÕnÕn ve üç bildiri sahibi hocalarÕmÕzÕn talepleri üzerine ses kayÕtlarÕnÕ metin dosyasÕ haline de dönüútürdü.
On beú sunumun yeniden bildiri metnine dönüúmesi gibi meúakkatli
bir iúi katÕlÕmcÕlarÕmÕz üstlendi, kendilerine teúekkürlerimi bir kere de buradan sunuyorum.
KatÕlÕmcÕlarÕn gönderdi÷i metinler, kitaplaútÕrÕlma safhasÕnda, yazÕ karakteri, dipnot sistemi açÕsÕndan olabildi÷ince bir örnek hale getirildi. Tablo,
grafik ve úekillerin ço÷u yeniden üretilerek siyah-beyaz baskÕya uygun forma dönüútürüldü.
Oluúturulan kitap maket tasla÷ÕnÕn birinci biçimi katÕlÕmcÕlarÕn tümü
ile paylaúÕldÕ. Gelen de÷iúiklik talepleri ve öneriler metne yeniden iúlendi.
Tüm bu süreçlerin sonunda oluúan kitaptaki editöryal hatalardan do÷al
olarak sadece ben sorumluyum.
KitabÕn dizgiden baskÕya tüm aúamalarÕnda üniversite matbaamÕzÕn
özverili çalÕúanlarÕna teúekkürler ediyorum.
Kapak kolajÕnÕ tüm afiúlerin ve kolajlarÕn efendisi Mülkiyeli grafik
sanatçÕsÕ øbrahim K. Dinç yaptÕ. ùükranlarÕmÕzÕ sunuyorum.
Bitirirken bir kÕsa hatÕrlatmada bulunmalÕyÕm: Planlama kurultaylarÕmÕzÕn tümünde yer alan sunumlara, kitaplara, gazete haberlerine ve köúe
yazÕlarÕna http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/ adresinden ulaúÕlabilir.
SaygÕlarÕmla.

Dr. Serdar ùAHøNKAYA
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Kurultay AçÇç KonuçmasÇ
Bilsay KURUÇ(*)
Efendim günaydÕn.
Evet, de÷erli rektörlerimiz, de÷erli Anayasa Mahkemesi baúkanlarÕmÕz, sizin burada
varlÕ÷ÕnÕz planlamanÕn anayasal bir kurum oldu÷unu gösteriyor her úeyden önce. VarlÕ÷ÕnÕzdan memnunuz, úükran duyuyoruz.
Efendim, bu 21. YüzyÕl øçin Planlama
baúlÕ÷Õyla yaptÕ÷ÕmÕz ve kurultay dedi÷imiz
toplantÕlarÕn üçüncüsü. Bir muhasebe yaparak
ilerliyoruz. Meselemiz ülkenin 21. YüzyÕla
nasÕl girece÷i meselesi. Daha açÕk söylemek gerekirse 20. YüzyÕla ait zamanÕn ve daha eski zamanlarÕn hamulesini, a÷Õr yüklerini geride bÕrakarak bizi
ileri taúÕyacak yapÕ taúlarÕnÕ seçerek, alarak 21. YüzyÕlÕn yollarÕnÕ bulabilmek.
Böyle bir çalÕúma iddialÕ gibi görünebilir ve büyük sorular sormaya
mecburdur. Ancak biz mütevazÕ bir baúlangÕç yapÕyoruz ve mütevazÕ olmaya
mecburuz.
ølk adÕmda úunu hissediyoruz. 21. YüzyÕlÕn yolunu bilim gösterecektir.
ùöyle de söyleyebiliriz, bilimin 21. YüzyÕla girmek diye bir meselesi yoksa
toplumun da böyle bir meselesi olamaz. Toplum sadece sürüklenmiú olur.
Son otuz küsur yÕlda dünyayÕ bir moda ve kayÕtsÕz úartsÕz bir inanç sistemi
olarak hatta abartmaksÕzÕn, bir din gibi kaplayan bir úey var; küreselleúme.
Bunun do÷al bir oluúum de÷il çok büyük çaplÕ bir imalat oldu÷u galiba yaúanarak anlaúÕlmÕútÕr. Ve bu imalat, çeúitli enstrümanlarÕ ve sözcüleriyle ve
ürünleriyle hepimizi zamanla esir almÕútÕr. Küreselleúmenin sözcüleri tüm
ülkelere hep birlikte 21. YüzyÕla, yeni bir ça÷a ve âleme giriyoruz ve hep
birlikte ayrÕlmaksÕzÕn dediler. Ve yeni bir âlem vaat ettiler. Ama 20072008’de a÷Õr krizlerle son bulan bu vaatlerin tercümesi, “biz sizi götürüyoruz, biz sizi gelece÷e taúÕyoruz”.
Gene yaúayarak görüyoruz ki, Türkiye götürülmeyi kabul eden ülkelerin bir örne÷i oldu. Götürülen yerin ve zamanÕn, ça÷Õn ise 21. YüzyÕl olma(*)

Prof. Dr. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Ö÷retim Üyesi.
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dÕ÷Õ, sadece çÕplak gözle görülebilen siyaset alanÕnda de÷il, baúta bilim alanÕnda ve bilimsellikteki gerilemelerle toplumun kurumlarÕndaki ve yapÕlarÕndaki a÷Õr hasarla sanÕrÕm kolayca görülebiliyor.
Dünya ölçe÷inde ise úunu görebiliriz. 21. YüzyÕlÕ bilim ve bilimsellik
úekillendirecektir. Bu daha önce olmadÕk derece böyle olacaktÕr. 19. Ve 20.
YüzyÕllardan daha kuvvetle bilim 21. YüzyÕla damgasÕnÕ vuracaktÕr.
Ancak bilim bugün önemli ölçüde küreselleúmenin ana merkezlerinde
tekelleúiyor ve bu kÕskanç bir tekelleúmedir. Merkezler bilimi çevreye vermek istemiyor. Bilimde eúitlik, eúit potansiyel istemiyor. Bu söylediklerim
burada daha önceki toplantÕlarda bilim adamlarÕmÕzÕn yaptÕ÷Õ saptamalardan
ve analizlerden ö÷renmiú oldu÷umuz ana baúlÕklardÕr.
Önceki toplantÕlarda ö÷rendi÷imiz bir baúka alan daha var. ønsan alanÕ. 21. YüzyÕl öncekilerden daha farklÕ biçimde ve önemli ölçüde insanlarÕn
sayÕlarÕyla olmaktan çok nitelikleriyle sahneye çÕktÕklarÕ bir yüzyÕl olaca÷Õ
benziyor. Bu, Türkiye gibi bugün ve daha uzunca bir süre sayÕca küçümsenmeyecek genç nüfusa sahip bir ülke için sanÕyorum ki ciddi bir úanstÕr. Bu
úansÕ do÷ru de÷erlendirebilmemiz lazÕm.
Çünkü bizim en büyük kayna÷ÕmÕz, belki de yegâne kayna÷ÕmÕz gençli÷imizdir ki bu kaynak cumhuriyet kurulurken biz bu nitelikte bir genç kayna÷a sahip de÷ildik. Yine yaúayarak gördük ki ve isterseniz ne yazÕk ki diyelim Türkiye gibi bir ülke için en ciddi açÕk, döviz açÕ÷Õndan önce çok konuúulan cari iúlem açÕ÷Õndan önce insan tablosundaki açÕktÕr. Türkiye için insan
kayna÷ÕnÕn ve açÕ÷ÕnÕn merkezinde kadÕnlar yer alÕr. Buna kadÕnlarÕn Türkiye için merkezi önemi de diyebiliriz. 21. YüzyÕlÕn Türkiye’si, yani 21. YüzyÕla adÕm atabilen bir Türkiye’ye bu adÕmÕ de÷erli bir azÕnlÕk gibi de÷il, ancak kitlesel olarak ve nitelikleriyle sahneye çÕkacak olan kadÕnlarÕmÕz attÕrabilir.
Bunu abartmÕyoruz ve sanÕyorum ki hissediyoruz. ønsan tablosundaki
bu açÕ÷Õn ipucunu bize veren iki úeyden söz edebiliriz.
Biri; temel haklarÕnÕ biliyor mu, temel haklarÕnÕn farkÕnda mÕ? Ö÷reniyor mu? BunlarÕ yaúamÕnÕn vazgeçilmez parçasÕ gibi koruyor mu? ønsanlarÕmÕzÕn bu nitelikleri, temel haklarÕnÕ korumayÕ ö÷renmeyi ve bu niteliklere
sahip olmasÕ sayesinde toplumda bir dokunulmaz toplumsal mülkiyet alanÕ,
öyle kolayca girilmez ve bozulmaz bir toplumsal mülkiyet dokusu oluúuyor
mu?
økinci nokta; böyle bir temel haklar alanÕ, insanlarÕn temel haklarÕnÕ
ö÷renmesi ve korumasÕ sayesinde oluúacak bir temel haklar alanÕ oluútuktan
sonra ve bununla birlikte ki bu temel haklar alanÕ sanÕyorum demokrasinin
12

de sahici alt yapÕsÕdÕr, bu alanla birlikte acaba insanlarÕmÕz bilimsel normlara
da aúina olacaklar mÕ?
Bu iki nokta insan tablosundaki açÕ÷ÕmÕzÕn ipuçlarÕdÕr ve bunlarÕ bu
toplantÕlarda de÷erlendirmemiz lazÕm. Önceki toplantÕlarda ortaya çÕkan bir
ihtiyaç daha var; DünyanÕn 21. YüzyÕl için tasarÕmlarÕ. Dünyada ciddi düúünme merkezlerinin tasarÕmlarÕnda hareket noktalarÕ a÷ÕrlÕk merkezleri ve
öngörüleriyle acaba nasÕl bir 21. YüzyÕl úekli veya úekilleri ortaya çÕkÕyor.
Ve nasÕl bir planlama aklÕyla bakÕyorlar ve çalÕúÕyorlar ki bu úekilleri tasarlayabiliyorlar. Ve biz bugün 21. YüzyÕlÕn Türkiye’si için bir ilk bakÕú olarak
nasÕl bir planlama aklÕyla bakmalÕyÕz. Bunun için kaynaklarÕmÕzÕ nasÕl kullanabilece÷imizi yeniden düúünmek gerek.
Sanayide, yani bizi 21. YüzyÕla taúÕyacak motorun gövdesi ve diúlilerinde ne gibi yeni tasarÕmlar yapabiliriz. Ve özellikle son 30 yÕlda gitgide
geliúen ve üretim yapÕlarÕndan yönetim biçimlerine kadar geniúleyen alanlarda egemen olan bilgi teknolojilerinden hareketle söyleyeceklerimiz nelerdir? BunlarÕ özellikle bu kurultayÕmÕzÕn ikinci gününde galiba zenginleútirerek konuúaca÷Õz.
Önceki toplantÕlarÕmÕzda gitgide büyüyen bir boúlu÷u, açÕ÷Õ diyelim
isterseniz bu kurultayÕmÕzda kapatmaya çalÕúaca÷Õz. O da, bu boúluk ya da
açÕk benim iktisatçÕ sevgili meslektaúlarÕmÕn son 30 yÕlda gitgide kÕsa vadeli
iktisatçÕ olmalarÕ ve kÕsa vadeye bakan enstrümanlarla böyle bir dünyanÕn
içinde çalÕúmÕú olmalarÕndan ve kendilerinden 21. YüzyÕl dünyasÕ gibi uzun
vadeli düúünme ve analizlerin istenmemiú, talep edilmemiú, hiçbir çevreden
bu yönde samimi bir talep gelmemiú olmasÕndan kaynaklanan bir açÕk. øktisatçÕlarÕmÕzÕn, sevgili meslektaúlarÕmÕn 21. YüzyÕl öngörüleri üzerinde henüz
çalÕúmamÕú olmalarÕ.
KÕsacasÕ, uzun vade için uzun zamandÕr akademik bir merak do÷mamÕútÕr. Acaba Keynes’in sözüne sahiden inandÕlar mÕ sevgili meslektaúlarÕm,
merak ediyorum. Biliyorsunuz Keynes, “uzun vadede hepimiz ölmüú olaca÷Õz” derdi. Bundan kaynaklanan bir batÕl inanç mÕdÕr, onu bilmiyorum. Ancak burada bunu ilk kez bu toplantÕda iktisatçÕlarÕmÕz ikinci gün sonunda ve
yetkin iki iktisatçÕmÕz planlama ve ekonomik büyüme üzerine konuúacaklar
ve öyle sanÕyorum ki bunu, bu günün bana tükenmiú gibi görünen ekonomi
úablonundan çÕkÕú önerisiyle de birleútirecekler.
Yine kÕsacasÕ, meslektaúlarÕma demek istiyorum ki; bu daha baúlangÕç
geliútirmeye devam. Görülüyor ki büyük sorularÕn alanlarÕna girmiú oluyoruz, ama daha önceki toplantÕlarÕmÕz bizi buraya getirdi. Bugün ve yarÕn
biraz daha mütevazÕ adÕmlarla ilerlemeye çalÕúaca÷Õz. Ve sanÕyorum, bu
toplantÕlarÕmÕza katÕlan, izleyen ve her yeni toplantÕya merak ederek gelenle13

rin de ortak çizgisidir. MütevazÕ olmak zorundayÕz, bunu bilelim, ancak ilerleyelim.
Çünkü Türkiye’nin 21. YüzyÕla girebilmesi takvim olarak 21. YüzyÕla
girdik sözü hiçbir úey ifade etmiyor. Gerçekten girme, girebilme meselesini
konuúuyoruz. Türkiye’nin 21. YüzyÕla girebilmesi ve bunun için ülkenin
kendine yeni bir gündem yapabilmesi, bunun yollarÕnÕn bulunabilmesi ve
belki de gelecek yÕllarda toplumca var olabilmenin ana koúuludur. Bu meseleyi burada serbestçe görüúece÷iz.
Bu serbestçe görüúme için bana öyle geliyor ki úunlarÕ dikkate alÕrsak
do÷ru olur. 21. YüzyÕla girmek ve orada var olabilmek bir toplumsal iradeye
ve bir planlama aklÕna sahip olabilme meselesidir ki bilimsellik zeminine
oturmadÕ÷Õ takdirde böyle bir akÕl ve iradenin do÷aca÷ÕnÕ beklememek gerekir.
Son olarak toplantÕlarÕmÕzÕn organizasyonundan bahsedeyim.
Gönüllülük esasÕnda ve amatörce düzenleniyor. ølk ve en önemli olan,
bu çalÕúmalarÕn bir bilim alanÕnda yapÕlmasÕ. Yani, cumhuriyetin yoktan
kurdu÷u ilk üniversitede düzenlenmiú olmasÕdÕr. Bu alanÕ bize rektörlerimiz
açtÕ ve rektörlerimiz açmaya devam ediyor. Yani, planlama kurultaylarÕnÕn
altÕn hissesi rektörlerimize aittir. Rektör yardÕmcÕsÕ arkadaúÕmÕz KasÕm Karakütük’e ve Ufuk Koyuncu’ye bir idari görev gibi de÷il fakat bir bilim çalÕúmasÕ gibi bunun altyapÕ çalÕúmasÕnÕ oluúturduklarÕ için ayrÕca teúekkür
ediyorum.
Bugüne kadar yaptÕ÷ÕmÕz kurultaylarÕ kitap haline getirmek istiyorduk.
Bunun bazÕ pratik sÕkÕntÕlarÕ oldu, fakat sanÕyorum kÕsmen de olsa bu gerçekleúecek. ùimdi bunlarÕ daha kalÕcÕ yapmak ve daha üretken yapmak için
müstesna bir bilim dostu, úu anda burada bulunamayan, müstesna bir bilim
dostu Arkadaú YayÕnevi’nin kurucusu ve sahibi Cumhur Özdemir’in, yani
nadir bir bilim gönüllüsü olan Cumhur Özdemir’in ve Arkadaú YayÕnevi’nin
deste÷ini aldÕk. ÇalÕúmalarÕmÕzÕn düzenlenebilmesi, kayda alÕnabilmesi,
kitap halinde basÕlabilmesi için bütün kolaylÕklarÕ bize hazÕrladÕ. Bu destek
ve bu deste÷in de÷erini bilerek bundan sonraki çalÕúmalarÕmÕzÕn ço÷altÕlaca÷ÕnÕ görebiliyorum. DolayÕsÕyla geniú bir kitleye de bunlarÕ ulaútÕrabilece÷iz.
Makine Mühendisleri OdasÕ ve Maden Mühendisleri OdasÕ önceki kurultaylarÕmÕzda oldu÷u gibi bu toplantÕmÕzda da maddi ve dostça desteklerini
sundular bize. Meslek odalarÕnÕn ne gibi sorunlarla karúÕ karúÕya oldu÷unu
ama ülkenin gelece÷ini gündemlerinin daima en baúÕnda tuttuklarÕnÕ biliyoruz. Organizasyonun Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki gönüllü kahramanlarÕna gelince. Bugün burada olmayan, østanbul’da çocuk baktÕ÷Õ için, çok meúru bir mazereti var, Ahmet Alpay Dikmen dün telefon etti÷im zaman telefon14

dan çocuk sesleri geliyordu. Güzel çocuk sesleri. Onun için en baúta tabi
KAYAUM (Kamu Yönetimi AraútÕrma ve Uygulama Merkezi) BaúkanÕ
olarak ona teúekkürümüz var.
øúin tasarÕmÕndan lojistik ve levazÕma kadar uzanan zincirin komuta
kademesinde önce Dr. Serdar ùahinkaya var. Bin bir de÷erli iúinin arasÕnda
buna da giriúti ve her úeyi yönlendirdi. Ve ilk kurultaydan bu yana tüm düzenlemelerin mimarÕ, kurmayÕ ve askeri hepsi bir arada Dr. Ozan Zengin,
burada mÕ? Ve onun ekibi. Yani Mülkiye Gençlik Kulübü, toplantÕlarÕmÕzÕn
sunucusu ama daha önce tüm iúleri yapan Ece YÕlmaz, Etkin Güneú, Aykut
Eú, Büúra Durmuúo÷lu, Atakan Türko÷lu ve fakültemizin genç kuúak asistanlarÕndan Meryem ÇakÕr.
Ve gönüllüler ekibimizi tamamlamak için iki kiúiyi daha unutmayalÕm, afiúlerin efendisi øbrahim K. Dinç ve bütün çekimlerin efendisi ve sahibi
Oktay Etiman.
Rektörlerimizden Mülkiye Gençlik Kulübünün bütün üyelerine kadar
uzanan bu güçlü zincirin halkalarÕnÕn tümüne úükran borcumuz var ve bu
borcun daha da artmasÕnÕ diliyoruz.
Son toplantÕda úöyle konuúmuúuz burada. Galiba bir bilanço oluútu
yavaú yavaú. Gelece÷in planlamasÕ için. Ama bunun için toplantÕmÕza katÕlan
dinleyici ve katÕlÕmcÕ olarak katÕlanlardan ben plancÕ de÷ilim gibi bir mazeret duymak istemiyoruz. KatÕlan herkes kendini plancÕ olarak hissetmelidir.
Herkes, 21. YüzyÕlÕ düúünen herkes bir plancÕdÕr. Yani hepimiz, katÕlanlar
plancÕyÕz diyelim.
Efendim, tekrar teúekkürler ediyorum. SaygÕlar sunuyorum.
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Kurultay AçÇç KonuçmasÇ
Erkan øBøù(*)
Anayasa mahkememizin önceki baúkanÕ,
de÷erli vekilim, de÷erli rektörlerim, de÷erli
hocalarÕm, de÷erli meslektaúlarÕm, çok de÷erli
konuklar, sevgili ö÷renciler, 21. YüzyÕl için
Planlama KurultayÕna hoú geldiniz. Hepinize
günaydÕn diyorum.
De÷erli konuklar, planlama kelimesi beni
bir hekim olarak her zaman çok heyecanlandÕrÕr.
Çünkü insanÕn sa÷lÕklÕ yaúamÕ sürekli planlama
ile mümkündür. Yaúama dair etkinliklerin her
biri bir plandÕr. Ama bana göre planlama: yenilikçiliktir, geliúimdir, de÷iúimdir, rekabettir, farklÕlÕk yaratmaktÕr. Sadece yeni fikirlerin de÷il ça÷daúlÕ÷Õn, uygarlÕ÷Õn, geliúimin gerçekleúti÷i alanlardÕr.
Tabi ki planlamalarÕmÕzÕn da mutlaka dünya gerçekleriyle uyumlu olmasÕ gerekir. Bir taraftan da sizin uluslar ya da uluslararasÕ düzeyde bir
adaptasyonunuzdur. Biraz önce konuúmasÕnda Bilsay hocam küresel yapÕdan
söz etti. Bazen úikâyet etsek de, bazen karúÕ çÕksak ta küreselleúme çemberi
içerisinde mutlaka var olmamÕz gerekti÷ini, oranÕn gerçeklerini göz ardÕ
etmememiz gerekti÷ini bilerek yaúamÕmÕz, kurumlarÕmÕzÕ ve ülkemizin gelece÷ini, planlamaya çalÕúmalÕyÕz. KÕsacasÕ, küreselleúme gerçe÷inin sürekli
planlama oldu÷unu söyleyebiliriz.
Planlama deyince hep aklÕma birinci, ikinci, üçüncü kalkÕnma plan
dönemleri gelir. ùu anda kaçÕncÕsÕdÕr bilmiyorum ama birincisinin 1933 yÕlÕnda baúladÕ÷ÕnÕ biliyorum. ølk beú yÕllÕk kalkÕnma planÕnda birkaç tane temel unsurun oldu÷unu hatÕrlÕyorum. TarÕma dayalÕ bir ülke ekonomisinden
sanayiye, endüstriye geçiú kararlarÕnÕn alÕndÕ÷Õ bir planlamaydÕ bu. Yine o
dönem için üretim ba÷lamÕnda üç büyük hedef vardÕ, üç beyaz diye adlandÕrÕlan üç hedef; úeker, un ve bez. Hatta bu 70’lÕ yÕllarda siyasi slogan olmuútu. Bu arada biraz gülümsemek için söylüyorum; Ö÷rencilik yÕllarÕmdan
hatÕrlÕyorum, “çaya, úekere, una, beze” zam yok derlerdi ertesi gün zam gelirdi. Onu da hatÕrlayanlarÕnÕz vardÕr.
(*)

Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Rektörü.
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Siyasetten çÕkÕp konuya dönecek olursak, kalkÕnma planlarÕ çerçevesi
içerisinde Türkiye o günlerden bugüne kadar çok de÷iúim gösterdi. Bunu
de÷iúik ortamlarda gözlemleyebiliyoruz. Bu gözlemi yaptÕ÷ÕmÕz ortamlarÕn
bir tanesi de bu tür çalÕútaylar, kurultaylar. Bu kurultayÕn üçüncüsü oldu÷unu
söyledi Ece arkadaúÕmÕz. Kurultay ProgramÕnda çok güzel baúlÕklar var.
“østihdam ve kadÕn eme÷i” diye bir baúlÕk gördüm, “E÷itimin, bilimin tablosu ve gelece÷i” diye baúka bir baúlÕk gördüm. “Kaynak, sanayi bilgi, model”
diye ayrÕ bir baúlÕk dikkatimi çekti. Bunlar gerçekten çok önemli baúlÕklar.
Her biri çok geniú yelpazeye yayÕlan baúlÕklar. Bu baúlÕklar altÕnda çok de÷erli bilim insanlarÕ çok de÷erli araútÕrÕcÕlar, çok de÷erli gazeteciler, çok
de÷erli toplum önderleri konuúmalar yapacaklar, bilgi paylaúÕmÕnda bulunacaklar ve 21. YüzyÕl fikrinin planlamasÕ, oluúturulmasÕ konusunda çok
önemli önerilerde bulunacaklar. DolayÕsÕyla Ankara Üniversitesi Rektörü
olarak ben böyle bir kurultaya ev sahipli÷i yapmamÕzdan dolayÕ gurur duyuyorum. Bunun için de öncelikle Bilsay hocama teúekkürlerimi iletmek istiyorum.
BaúlÕklarÕn özellikle bir tanesinin altÕnÕ çizmek istiyorum. “østihdam
ve kadÕn eme÷i”. De÷erli konuklar hepimiz biliyoruz ki ülkeler için kadÕn
eme÷i çok önemli. KadÕn eme÷ini de÷erlendiren ya da kadÕn eme÷ini önceleyen ülkeler her zaman baúarÕya do÷ru gitmiúlerdir. Bu yönde de kamu politikalarÕmÕza baktÕ÷ÕmÕz zaman kadÕn eme÷inin daha üst düzeye çÕkarÕlmasÕ
için zaman zaman de÷iúik öneriler, de÷iúik hedefler oluúturdu÷unu görürüz.
Ama biliyorum ki ülkemizde iúgücüne katÕlÕmÕ kadÕnÕn % 30’larÕn altÕnda,
erke÷inki ise hala % 70’in üzerlerinde. Bu hiç de iç açÕcÕ bir tablo de÷il. Tabi
kadÕnÕn iúgücüne katÕlÕmÕnÕ engelleyen çok faktör var. KadÕnÕn taúÕdÕ÷Õ yük
erkekten fazla. Evdeki iúgücü, bakÕm sorumlulu÷u, bir anne olarak hatta
anneli÷in ötesinde yaúlÕ bakÕmÕ ya da di÷er ihtiyaç sahibi insanlarÕn bakÕmÕ
konusundaki görevleri de kadÕnÕn di÷er iú sahasÕndaki görevine ilave emekler. Sadece bunlar de÷il. OnlarÕn iúgücünden ve istihdamdan geri kalmasÕnÕn
nedenlerine baktÕ÷ÕmÕz zaman hâlâ belli kurumlarda, belli alanlarda ötekileútirmede ayÕrÕmcÕlÕk, mobbing, hatta tacize kadar varan bir sorun çemberi
onlarÕn istihdamÕnÕn daha üstlere çÕkmasÕnÕ engelleyen faktörler olarak önümüze geliyor.
Ancak, buradan gururla söyleyebilirim ki Ankara Üniversitemizin
akademisyenlerinin kadÕn istihdamÕ oranÕ % 42. Ben bunun kÕsa vadede
% 50’lerin üzerine çÕkaca÷Õna inanÕyorum. On yÕllÕk, yirmi yÕllÕk bir simülasyon yaptÕ÷ÕnÕz zaman bunun daha da yukarÕlara çÕkaca÷ÕnÕ görebilirsiniz.
Bu konuda da gerek akademisyenler gerekse akademik birimler olarak pozitif ayrÕmcÕlÕk yapmamÕz gerekti÷ini de hep vurguluyorum, vurgulamaya da
devam edece÷im.
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De÷erli meslektaúlarÕm, de÷erli konuklar hepimiz biliyoruz ki geçmiúini, kültürünü, gelene÷ini hatÕrlamayan, bugüne taúÕyamayan, hatta gelece÷e
aktaramayan ve gelecekle ilgili planlarÕnÕ gerçekçi platformlarda ortaya koyamayan ülkelerin varlÕklarÕnÕ sürdürmesi hiç de kolay de÷il. Hatta bu uzun
vadede mümkün de de÷il. Bu ba÷lamda da mutlaka gelece÷e dair ekonomiden endüstriye, e÷itimden demokrasiye, insan kaynaklarÕndan çevreye, özel
sektörden kamu sektörüne kadar her alanda mutlaka gelece÷e dair orta ya da
uzun vadeli planlarÕ ortaya koymak gerekiyor. Bunun için onlarca, yüzlerce,
binlerce kez düúünmek, beyin fÕrtÕnalarÕ yapmak, fikir alÕúveriúinde bulunmak zorundayÕz. Bunun da gerçekleútirilebilece÷i en önemli yerlerden biri
de üniversitedir. Hepimiz biliyoruz ki üniversiteler ifade özgürlü÷ünün, demokrasinin, akÕl ve bilimin temel alÕndÕ÷Õ en önemli platformlardÕr. Üniversitelerin deste÷inde devletin, di÷er kurumlarÕnÕn, sivil toplum örgütlerinin,
yerel yönetimlerin ve toplumun katÕlÕmcÕlÕ÷Õyla gerçekçi planlamalar, sürdürülebilir planlamalar, gelece÷e dair hedefler büyük ama gerçekçi hedefler,
ortaya koyulmalÕ ve buna dair planlar mutlaka yapÕlmalÕdÕr. Biz Ankara
Üniversitesi olarak dün de bugün de yarÕn da bu tür çabalarÕn, bu tür etkinliklerin, bu tür toplumsal paylaúÕmlarÕn, bu tür kamusal iúbirliklerinin hep
içinde olaca÷Õz ve bunlarÕ destekleyece÷iz. Bu da bizim üniversitemizin hem
kamusal görevidir, hem de toplumsal sorumlulu÷udur. Bu bilinci biz gelecek
kuúaklara da taúÕyaca÷Õz. Bu kararlÕlÕ÷ÕmÕzÕn delillerini salonda görüyorum.
Ankara Üniversiteli pek çok kÕdemli hocamÕz, Ankara Üniversitesinin önceki iki rektörü de konuya verdi÷i önem nedeniyle aramÕzda. Bunu da bir mesaj olarak da ö÷rencilere ve genç kuúaklara sürekli vermek gerekiyor. Elbette, gelecekte onlar da daha gençlere bunu aktaracaklardÕr. Bu aktarmalar
kuúaktan kuúa÷a devam edecektir. Buna inanÕyorum.
Bu kurultayÕn gerçekleútirilmesine eme÷i geçen baúta Bilsay hocam
olmak üzere bütün arkadaúlarÕmÕza, Dr. Ozan Zengin’e, çok yoruldu÷unu
biliyorum, çok teúekkür ediyorum. Ahmet Alpay hocama ve ismini sayamadÕ÷Õm genç arkadaúlarÕn hepsine çok teúekkür ediyorum. Burada konuúmalarÕyla, fikir beyanlarÕyla, tartÕúmalarÕyla bu kurultaya katkÕ verecek bütün
bilim insanlarÕna, de÷erli araútÕrÕcÕlarÕn hepsine teúekkür ediyorum. øsmini
zikredemedi÷im eme÷i geçen herkese ve siz de÷erli konuklara katÕlÕmlarÕnÕz
için çok teúekkür ediyorum. UmarÕm bizim yarÕnÕmÕz bilimin ÕúÕ÷Õnda, bilimin temelinde hep aydÕnlÕk olur. Biliyorum ki, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün iúaret etti÷i o aydÕnlÕk gelecek için her gün yeni planlar, yeni
planlamalar yapabilme beceri ve kudretine sahibiz. Bunu hep beraber paylaúabilir gelece÷e güç olarak taúÕyabiliriz diye düúünüyorum. Sözlerime son
verirken gelecek kurultaylarda buluúmak dile÷iyle hepinizi esenlik dileklerimle sevgi ve saygÕyla selamlÕyorum.
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Gnsan ve Planlama, I
østihdam ve KadÕn Eme÷i

Dr. Arzu ÇERKEZOöLU, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Esin ERGøN
Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
Doç. Dr. Seyhan ERDOöDU
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Arzu ÇERKEZOöLU(*). GünaydÕnlar,
de÷erli rektörlerimiz, de÷erli hocalarÕmÕz, de÷erli
konuklar. 21 yüzyÕl için planlama kurultayÕnÕn
ilk oturumu KadÕn Eme÷i ve østihdam. Ben öncelikle böylesi bir bilimsel toplantÕda, seçkin hocalarÕmÕz tarafÕndan düzenlenen bir etkinlikte bizlere de yer verdi÷iniz için öncelikle konfederasyonum DøSK ve kendi adÕma teúekkürlerimi
sunmak istiyorum ve bu kurultayÕn organizasyonunda eme÷i geçen herkese baúta da Bilsay hocamÕza ben de örgütüm adÕna teúekkür ediyorum.
Bu oturumun baúlÕ÷Õ, KadÕn Eme÷i ve østihdam. AslÕnda kadÕnlar
özellikle de emek alanÕnda, çalÕúma yaúamÕnda son dönemde herkesin oldukça gündeminde. Üniversitenin, akademinin, iú çevrelerinin, iúverenlerin,
sendikalarÕn di÷er kitle örgütlerinin, siyasi partilerin aslÕnda herkesin çokça
gündeminde olan bir konu.
Çünkü artÕk herkes biliyor ki kadÕnlar, bu toplumun bir yarÕsÕ olarak
yaúamÕn üretilmesinde ve tüm yaúamÕn, de÷erlerin ve güzelliklerin üreticisi
olan eme÷in de çok temel bir parçasÕ. Ve bugün artÕk kadÕnlar herkesin gündeminde derken özellikle istihdam açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda baúta sermaye
çevreleri, iúverenler de kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna daha fazla katÕlmasÕ
gerekti÷i noktasÕnda vurgularÕnÕ çokça artÕrdÕlar. Ve bugün, hükümetin gündeminde de kadÕn istihdam paketi adÕ altÕnda bir dizi yasal düzenlemeler de
söz konusu.
Biz sendikalar olarak böylesi bir dönemde evet, 21 yüzyÕla giderken
bir planlama tartÕúmasÕ içinde çalÕúma yaúamÕnda kadÕnÕn yerini ve bu konudaki politikalarÕn gelece÷i açÕsÕndan böylesi bir bilimsel düzlemde konunun
tartÕúÕlmasÕnÕ çok fazla önemsedi÷imizi ifade etmek istiyorum.
Bilsay hoca açÕlÕú konuúmasÕnda 21 yüzyÕlÕ bilim ve bilimsellik úekillendirecek dedi. Evet, böyle olmalÕ. Ve buradan bakÕldÕ÷Õnda da aslÕnda
emek açÕsÕndan çalÕúma yaúamÕ açÕsÕndan bu tartÕúmalarÕn, bu politikalarÕn
gerçek yüzünün ortaya çÕkmasÕ açÕsÕndan bilimsel zeminde tartÕúÕlmasÕ son
derece önemli.
Oturumumuzda kadÕn eme÷ini ve istihdam alanÕndaki gerçek tabloyu
de÷erli hocalarÕmÕzla birlikte de÷erlendirece÷iz. Ben ilk sözü profesör doktor
Esin Ergin HocamÕza vermek istiyorum.
(*)

Dr. DøSK, Genel Sekreteri
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KadÇnlarÇn YüzyÇlÇnda Türk KadÇnÇn
Gç YaçamÇndaki Yeri ve Geleceºi
Esin ERGøN (*)
21. YüzyÕlda Planlama KurultaylarÕnÕn
üçüncüsünde, østihdam ve KadÕn Eme÷i baúlÕ÷Õ
altÕnda Türk kadÕnÕnÕn iú yaúamÕndaki konumunu ele almadan önce ilk on yÕlÕnÕ bitirdi÷imiz 21. YüzyÕlÕn özelli÷ine de÷inmek gerekmektedir. Tarihte 19. YüzyÕl Avrupa’nÕn yüzyÕlÕ, 20. YüzyÕl ise, Amerika Birleúik Devletlerinin yüzyÕlÕ olarak anÕlmaktadÕr. 1990’lardan
itibaren 21. YüzyÕl “kadÕnlarÕn yüzyÕlÕ” olarak
nitelendirilmeye baúladÕ. Özellikle geliúmiú batÕ
ülkelerinde daha belirgin olarak ve Türkiye’de daha yavaú olarak bu öngörünün gerçekleúmekte oldu÷unu gösteren birçok örnek bulunmaktadÕr. (John
Naisbitt ve Patricia Aburdene; Tsvi Bisk; Michelle Bachelet)
Günümüzde çalÕúma yaúamÕnda ekonominin a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn tarÕmdan
sanayi ve hizmetler sektörüne kaymasÕ, sanayi üretiminde teknolojinin
de÷iúimi; hizmetler sektöründe istihdamÕn artÕúÕ; orta ve küçük boyutlu
úirketlerin ekonomideki a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn ve kendi iúinde çalÕúanlarÕn sayÕsÕnÕn
artÕúÕ, kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕnÕ daha kolaylaútÕracak
geliúmeleri de beraberinde getirmektedir. ÇalÕúmanÕn, fiziksel güç yerine
zihinsel güce, planlamaya, çoklu iúleri bir arada yapabilme kapasitesine
dayalÕ bir úekilde geliúmesi, kadÕnlar lehine geliúmeler olarak yorumlanmaktadÕr.
YukarÕda sayÕlan geliúmeler yanÕnda, 21. YüzyÕlÕn KadÕnlarÕn YüzyÕlÕ
olarak nitelendirilmesinde kullanÕlabilecek ölçütler için ülke yönetimlerinde
ve uluslararasÕ örgütlerin yönetimlerindeki kadÕnlardan söz etmek gerekir.
ølk akla gelenler aúa÷Õdaki gibi listelenebilir:
 Brezilya Devlet BaúkanÕ – Dilma Roussef
 ùili Devlet BaúkanÕ ve UN WOMEN øcra Kurulu BaúkanÕ - Michelle Bachelet
 Arjantin Devlet BaúkanÕ – Christina Fernandez de Kichner
(*)

Prof. Dr. østanbul Üniversitesi, øktisat Fakültesi (Emekli)
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Litvanya Devlet BaúkanÕ – Dalia Grybauskerté
Almanya BaúbakanÕ - Angela Merkel
KKTC Meclis BaúkanÕ - Sibel Siber
IMF BaúkanÕ - Christine Lagarde
FED BaúkanÕ - Janet Yellen
UNDP BaúkanÕ – Helen Clark

Bu listedeki kadÕnlar, devletlerin, kalkÕnmadan sorumlu uluslararasÕ
kuruluúlarÕn ve küresel finansal gücü temsil eden kuruluúlarÕn baúÕnda yer
almaktadÕrlar.
Türkiye’de KadÕnlarÕn øú YaúamÕndaki Genel Durumu
21. yüzyÕlÕn baúÕnda Türk kadÕnÕnÕn iú yaúamÕnda, mesleklerde ve yönetici olarak konumunu de÷erlendirmeden önce genel olarak toplumdaki
yerine bakmak gerekmektedir. Toplum yaúamÕnda Türkiye’de kadÕnlarÕn
durumunu irdelerken çok çeliúkili ve farklÕ geliúmelerle karúÕlaúmaktayÕz.
2013 yÕlÕnda Türkiye, tüm dünyada, polisin sokakta hunharca gazladÕ÷Õ,
anayasal hakkÕnÕ kullanmak üzere soka÷a çÕkmÕú olan, ça÷daú görünümlü
“kÕrmÕzÕlÕ kadÕn” Õn foto÷rafÕyla gündemdeydi. Bu foto÷raf, baúka bir yorumu gerektirmemektedir.

øú yaúamÕndaki foto÷raf, Türk kadÕnÕnÕn 2014 yÕlÕ baúÕnda % 29,7 iúgücüne katÕlma oranÕyla Arap ülkeleri liginde oldu÷unu; yüksekö÷renim
görmüú kadÕnlarÕn iúgücüne katÕlma oranÕnÕn % 71,8 ile geliúmiú ülkelerle
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benzer durumda oldu÷unu göstermektedir. Bu oran yÕllar boyu aynÕ düzeyde
kalmÕútÕr. Türkiye’de çalÕúan kadÕnlarda iúsizlik oranÕ % 11,8 iken, yüksekö÷renim görmüú kadÕnlarÕn iúsizlik oranÕ % 12,7’dir. KadÕnlarÕn % 48’i,
kayÕt dÕúÕ çalÕúmaktadÕrlar.
KadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕndaki durumu ile ilgili di÷er bilgiler Tablo:
1’de görülmektedir. KadÕn istihdamÕnÕn, kayÕt dÕúÕ özellikleri baskÕn olan
tarÕm ve hizmetler sektörleri ile ücretsiz aile iúçisi konumunda yo÷unlaútÕ÷Õ;
iúveren olarak ve kendi hesabÕna ba÷ÕmsÕz çalÕúan kadÕn oranÕnÕn ise, ancak
% 11,8 oldu÷u görülmektedir. Sanayide çalÕúan kadÕn oranÕ sadece %
15,1’dir. Sanayide çalÕúan kadÕn oranÕnÕn düúüklü÷ü, yukarÕda Livni’nin
yorumuyla Türkiye’de sanayi sektöründe kullanÕlan teknolojinin halen orta
teknolojik geliúme düzeyinde kalmÕú olmasÕyla da açÕklanabilir.
TarÕm dÕúÕ istihdamda 2004 ile 2012 yÕllarÕ arasÕnda toplam çalÕúan
kadÕn oranÕnÕn % 49’dan % 60,7’ye yükseldi÷i; kendi hesabÕna çalÕúan kadÕn
oranÕnÕn % 6,2’den % 8,5’e yükseldi÷i; ücretsiz aile iúçisi kadÕn oranÕnÕn %
6,4’ten % 5’e düútü÷ü görülmektedir.
Tablo 1: KadÕnlarÕn øúteki Durumu ve Ekonomik Faaliyetlere Göre østihdamÕ
øúteki Durum

%

Ücretli veya Yevmiyeli

60.1

øúveren

1.1

Kendi HesabÕna

10.7

Ücretsiz Aile øúçisi

28.2

Ekonomik Faaliyetler

%

TarÕm

31.9

Sanayi

15.1

ønúaat

1.1

Hizmetler

51.9

Kaynak: TÜøK, HanehalkÕ øúgücü AraútÕrmasÕ, Ocak, 2014.

Türkiye ve Di÷er Seçilmiú Ülkelerdeki KadÕnlarÕn KarúÕlaútÕrmalÕ
Durumu
Geliúmiú ülkeler ile Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal koúullarÕnÕn
karúÕlaútÕrÕlmasÕ yerine, günümüzde siyaseten birlikte olma arzusunun dile
getirildi÷i bazÕ ülkelerle karúÕlaútÕrÕlmasÕ daha çarpÕcÕ sonuçlarÕ ortaya çÕkmaktadÕr. Burada BRICS ülkeleri ve ùanghay øúbirli÷i Örgütü ve kadÕnlarÕn topluma katÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕnda son yÕllarda büyük yol kaydetmiú bazÕ
Afrika ülkeleri ile Türkiye koúullarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ yoluna gidilmiútir.
27

Rusya, Çin ve Hindistan her iki grubun üyesi olmalarÕ nedeniyle sadece
BRICS grubunda gösterilmektedir. KarúÕlaútÕrÕlacak rakamlar için kaynak
olarak Global Gender Gap Report, 2013 ve Dünya BankasÕ istatistikleri
kullanÕlmÕútÕr. Tablo 2’de bu sÕralamalar verilmektedir.
BRICS ülkeleri arasÕnda küresel cinsiyet eúitli÷i genel sÕralamasÕnda
en gerilerde kalan Hindistan ve Nijerya bile Türkiye’nin açÕk ara önünde yer
almaktadÕr. Bu ülkeler arasÕnda en ön sÕrada olan grup koúullarÕndan ayrÕlan
ülke Güney Afrika’dÕr.
Tabloda yer alan tüm ülkeler arasÕnda kadÕnlarÕn iú ve çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕ ve bu katÕlÕm için kadÕnlara sa÷lanan fÕrsatlar sÕralamasÕnda en
sonda yer alan ülkeler yine Türkiye ve Hindistan’dÕr. Di÷er ülkelerin sÕralamalarÕ Türkiye sÕralamasÕnÕn çok üzerindedir. Özellikle 3. sÕradaki Burundi’nin durumu odaklanmÕú politikalarla gerçekleútirilebilecek koúullarÕn açÕk
bir örne÷idir.
KadÕnlarÕn ülke yönetimine katÕlÕmlarÕ açÕsÕndan örnek ülkelerin karúÕlaútÕrÕlmasÕnda Türkiye, Hindistan ve Tacikistan’la yakÕn sÕralarda yer almaktadÕr. Türk kadÕnÕ 1934 yÕlÕnda seçme ve seçilme hakkÕnÕ birçok geliúmiú
ülke kadÕnÕndan önce elde etmiútir. Bu olgu göz önünde tutuldu÷unda, ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕ kazanmalarÕndan itibaren henüz yarÕm yüzyÕl bile geçmemiú
Afrika ülkelerinin arkasÕnda yer alan bir konumda olmak, ciddi olarak düúünülmesi ve önlem alÕnmasÕ gereken bir konudur.
Tablo 2’nin son sütununda, ülkelerin GSYH büyüklükleri açÕsÕndan
dünyada bulunduklarÕ sÕra verilmiútir. Türkiye, bu sÕralamada BRICS ülkeleri haricindeki di÷er tüm ülkelerden daha yüksek bir konumdadÕr. Bu ba÷lamda GSYH büyüklü÷ü sÕralamasÕ ile cinsiyet eúitli÷i sÕralamasÕ arasÕnda
bir iliúki görülmemektedir. Bu verilerde üzerinde durulmasÕ gereken en
önemli konu, Türkiye’ninkinden daha yüksek veya alçak GSYH’ye sahip
ülkelerin cinsiyet eúitli÷i ile ilgili sÕralamalarda Türkiye’den daha üstün konumda olmalarÕdÕr. Türkiye’de GSYH’nÕn yaratÕlmasÕnda Türk kadÕnÕnÕn
katkÕsÕnÕn, yüksek kayÕt dÕúÕ istihdam ve ücretsiz aile iúçili÷i nedeniyle gerçek de÷eriyle ölçülememesi konusuna bu kapsam da vurgu yapmakta yarar
bulunmaktadÕr.
Bu Tabloda yer alan Afrika ülkeleri arasÕnda cinsiyet eúitli÷i konusunda yÕllar boyunca en hÕzla yükselenler, kadÕnlarÕn ekonomik ve siyasal
yaúama katÕlÕmÕnÕ gerçekleútirebilenlerdir. Bu ülkeler arasÕnda Burundi, düúük e÷itim düzeylerine karúÕn, odaklanmÕú politikalarla kadÕnlarÕn ekonomik
ve siyasal yaúama katÕlÕmÕnÕn yüksek oranla gerçekleútirilebilece÷ini gösteren örnek bir ülke olarak düúünülmelidir.
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Tablo 2: KadÕnlarÕn Okullaúma OranlarÕnda De÷iúim

ÜLKELER
TÜRKøYE
BREZøLYA

BRICS

KadÕnlarÕn
Ekonomiye
KatÕlÕmÕ ve
FÕrsatlar
SÕrasÕ
(2)

Siyasi
Güçlendirme
SÕrasÕ
(3)

Ülkelerin
Küresel
GSYH
SÕralamasÕ
(4)*

120

127

103

17

62

74

68

7

RUSYA

61

42

94

8

HøNDøSTAN

101

124

109

10

ÇøN

76

62

59

28

GÜNEY AFRøKA

17

78

8

25

KAZAKøSTAN

32

20

65

50

63

60

71

144

90

38

100

139

114

-

-

74

KIRGIZøSTAN
ùANGHAY
øùBøRLøöø TACøKøSTAN
ÖRGÜTÜ ÖZBEKøSTAN**

AFRøKA

Cinsiyet
Eúitli÷i
Genel
Küresel
SÕra
(1)

BURUNDø

22

3

31

161

UGANDA

46

37

28

105

TANZANYA

66

70

32

94

NøJERYA

106

54

83

39

Kaynak: Global Gender Gap Report, 2013.
* World Bank, GDP Statistics, April 9, 2014.
** HDI, 2013.

Türkiye ve Di÷er Seçilmiú Ülkelerdeki Karar AlÕcÕ Konumdaki
KadÕnlarÕn KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
KadÕnlarÕn ekonomik yaúama katÕlÕmÕnÕn bir ölçüsü olarak firmalarda
karar alÕcÕ konumlarÕ ile mülkiyet iliúkilerindeki konumlarÕ da birer gösterge
olarak kullanÕlmaktadÕr. Tablo:3’te Türkiye, BRICS, ùanghay Beúlisi ve
Afrika ülkelerinin firma yönetimlerinde ve mülkiyet sahipli÷i konularÕnda
kadÕnlarÕn oranÕ verilmiútir.
Bu tablodaki ülkelerin ekonomik büyüklükleri ve geliúmiúlikleri, küresel ekonomiye olan uyumluluklarÕ ve kültürel farklÕlÕklarÕnÕn, özellikle Çin
ve Afrika ülkelerinde kadÕnlarÕn firmalarÕn yönetimine katÕlÕmlarÕna sÕnÕrlamalar getirdi÷ini göstermektedir. Konuya Türk kadÕnÕ açÕsÕndan küresel olarak baktÕ÷ÕmÕzda ise, sadece mülk sahipli÷inde Türk kadÕnÕnÕn ortalama bir
yerde durdu÷u görülmektedir. Bu durum medeni hukuk açÕsÕndan ekonomik
yaúamda istedi÷i mesle÷e girebilme ve mirasta eúit haklarÕ 1926 yÕlÕnda elde
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etmiú olan Türk kadÕnÕnÕn bu haklarÕ kullanamadÕ÷ÕnÕn bir göstergesi olarak
da yorumlanabilir. 2013 yÕlÕ Türkiye vergi rekortmenleri listesinde ilk 100
isim arasÕnda adÕ açÕklanmÕú olan 12 kadÕn bulunmaktadÕr. % 12’lik bir oran
mülkiyet sahipli÷i açÕsÕndan yüksek bir oran olarak yorumlanamamaktadÕr.
Bu listede ilk 100 arasÕnda yer alan kadÕnlarÕn hiçbiri kendi servetini yaratmamÕútÕr. Yine 2013 yÕlÕnda 100 en zengin Türk arasÕnda yer alan 20 kadÕn
bulunmaktadÕr. Bu kadÕnlarÕn toplam 100 içindeki servet payÕ % 20,4’tür. Bu
listedeki üç ailenin birden fazla kadÕn üyesi sÕralamaya girmiútir. KadÕnlarÕn
bu en zengin 100 kiúi arasÕndaki sÕralamadaki yerlerinin da÷ÕlÕmÕ ise, 2 ile
100 arasÕnda normal bir da÷ÕlÕmÕ göstermektedir.1
Tablo 3: Ülkelerde FirmalarÕn Üst Yönetimlerinde ve Mülkiyet Sahipli÷inde
KadÕnlar, 2013.
KayÕtlÕ FirmalarÕn KadÕnlarÕn
Yönetim
Hissedar
KurullarÕnda
Oldu÷u
KadÕn (%)
Firmalar (%)

ÜLKELER

Tepe Yönetiminde
KadÕn Olan
Firmalar (%)

TÜRKøYE

12

8

41

BREZøLYA

18

9

59

RUSYA

20

-

29

HøNDøSTAN

-

7

9

ÇøN

-

-

-

GÜNEY AFRøKA

-

13

23

BRICS

TACøKøSTAN
ùANGHAY
KAZAKøSTAN
BEùLøSø
KIRGIZøSTAN

AFRøKA

12

-

34

25

-

34

23

-

60

BURUNDø

-

-

35

UGANDA

-

-

35

TANZANYA

-

-

31

NøJERYA

-

-

20

Kaynak: Global Gender Gap Report, 2013.

Bu konuyu daha açÕk bir úekilde irdelemek üzere BIST’te kayÕtlÕ olan
firmalarÕn kadÕn yönetim kurulu üyesi oranlarÕ Tablo:4’te verilmiútir. Bu
tablodaki oranlarÕn gelecek yÕllar boyunca takip edilmesiyle bu konuda daha
net yorum yapma olasÕlÕ÷Õ olacaktÕr.

1

Forbes, Mart, 2013.
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Tablo 4: BøST’ teki Firmalarda KadÕn Yönetim Kurulu Üyeleri (%)
2013

2012

Firma SayÕsÕ

%

Firma SayÕsÕ

%

Toplam Yönetim Kurulu Üyeleri

3002

-

2766

-

KadÕn Yönetim Kurulu Üyeleri

352

11,7

319

11,5

Ba÷ÕmsÕz KadÕn Yönetim Kurulu Üyeleri

73

8,8

52

7,7

Kaynak: 1st ANNUAL REPORT: Women On Board Turkey, 2013, Independent Women
Director's Project, SabancÕ University.

Baúka bir karúÕlaútÕrma alanÕ olarak Avrupa Birli÷i’nde (EU-28) ekonomik faaliyet alanlarÕnda (NACE Sektörlerinde) en yüksek oranda kadÕn
tepe yöneticilerin bulundu÷u ülkelerle ilgili veriler Tablo:5’te görülmektedir.
KadÕn tepe yöneticilerin en yüksek oranda bulundu÷u ülkelerin özellikleri yeni kurulmuú ülkeler olmalarÕdÕr. Bu ülkelerde yerleúik egemen ayÕrÕmcÕ bir kültürün olmamasÕnÕn, kadÕnlarÕn yönetici konumuna yükselmesinde önemli bir rol oynadÕ÷Õ düúünülebilir. Bu ülkelerdeki kadÕnlarÕn yüksekö÷renime kayÕtlÕlÕk oranÕnÕn da yüksek oldu÷u görülmektedir.
Tablo 5: AB (28) deki ùirketlerde Yönetici KadÕnlar
Y.K BaúkanÕ KadÕn
Olan ùirketler
(%)

KadÕn Y.K.
Üyeleri
(%)

Yüksek Ö÷renime
KayÕtlÕ KadÕnlar
(%)

SLOVAKYA

30

24

66

MAKEDONYA

30

17

42

SIRBøSTAN

21

17

57

ÜLKELER

ÇEKOSLOVAKYA

20

11

77

øZLANDA

20

48

101

LATVøYA

16

29

71

POLONYA

16

12

87

NORVEÇ

15

42

93

BULGARøSTAN

13

17

65

TÜRKøYE

10

8

50

LøTVANYA

8

16

83

Kaynak: Gender Equality-Justice-European Commission, February 28, 2014.

Grafik 1’de dünyada kadÕnlarÕn en yüksek ve en düúük oranda yönetimde bulundu÷u ülkeler arasÕnda en çok kadÕn tepe yöneticinin bulundu÷u
ülkeler Tayland ve Danimarka, en az sayÕda kadÕn yönetici bulunan ülke ise
Türkiye olarak gözükmektedir.
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Grafik 1: Dünyada KadÕn Tepe Yöneticilerinin En Çok ve En Az Bulundu÷u
Ülkeler

%
2

øngiltere
Honkong
Japonya

4
4
4
4

29

Almanya

38
40

Tayland
0

10

20

30

40

45

49

50

60

Kaynak: Grant Thornton: An Instinct for Growth, International Business Report, 2013’ün
verileri kullanÕlarak tarafÕmÕzdan grafikleútirilmiútir.

Türkiye ile ilgili bu verileri do÷rulayacak bir baúka kaynak ise, 2012
yÕlÕnda yapÕlan, kadÕn tepe yöneticilerin sektörler itibariyle da÷ÕlÕmÕnÕ saptayan bir araútÕrmada en tepede yer alan 50 kadÕn yöneticinin finans, sanayi,
ilaç, sigortacÕlÕk, tekstil ile yiyecek-turizm sektörlerinde oldu÷u görülmektedir. Toplamda bakÕldÕ÷Õnda finans, sigortacÕlÕk ve bankacÕlÕk sektörlerinin en
çok kadÕn yöneticiye sahip oldu÷unu görmekteyiz. Para iúleriyle u÷raúan bu
sektörün son otuz yÕlda geliúti÷i göz önünde tutuldu÷unda, kadÕnlarÕn yönetimin ve uygulamalarÕn kemikleúmedi÷i yeni sektörlerde tepe yönetime yükselebildi÷i söylenebilir. (Ekonomist)
UluslararasÕ alanda Türk kadÕnÕnÕn yönetimde yükselebildi÷i iúletmeler ise, uluslararasÕ iúletmeler olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Ek:1’de görülen
on uluslararasÕ úirketin dünya baúkanÕ veya bölge baúkanÕ olan Türk kadÕnlarÕnÕn listesi bulunmaktadÕr. Bu úirketler yiyecek-içecek, finans iúleri, ilaç ve
haberleúme sektörleri olarak göze çarpmaktadÕr.
Türkiye’de øúveren ve øúçi Örgütlerinde KadÕn Yöneticiler
Türkiye’de iúveren örgütlerinde kadÕn yöneticilere bakÕldÕ÷Õnda, TÜSøAD Yönetim Kurulu’nda 2014’te yer alan kadÕn oranÕnÕn % 15,4’e düútü÷ü; TÜRKONFED’de % 20’ye yükseldi÷i; TøSK’de ise, % 4 oranÕnÕ korudu÷u görülmektedir. TÜSøAD’Õn, kuruldu÷u 1972 yÕlÕndan beri 2 KadÕn
Yönetim Kurulu BaúkanÕ olmuútur. YASED’de yönetim kurulunda yer alan
kadÕnlarÕn oranÕ ise, % 33,3’tür
Di÷er taraftan, bir kÕsmÕnÕn Türkiye’de yukarÕda geçen konfederasyonlara da üye oldu÷u çok sayÕda “øú KadÕn Dernekleri” bulunmaktadÕr. Ek:
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2’de listesi verilen 26 giriúimci veya iú kadÕnlarÕ derneklerinin ço÷unlu÷unun
Ege, Akdeniz, Güneydo÷u Anadolu úehirlerinde oldu÷u görülmektedir.
øúçi örgütlerine bakÕldÕ÷Õnda, 2013 yÕlÕnda DøSK Genel Sekreterli÷i
koltu÷unda ilk kez bir kadÕn oturmaktadÕr. SendikalarÕn baúkanÕ olarak ve
yönetim kurullarÕnda kadÕnlar bulunmaktadÕr. Yönetim Kurulunda en yüksek
kadÕn oranÕ olan sendika ise, % 28,6 oranÕ ile E÷itim-Sen’dir.
Türkiye’de Kamuda KadÕn Yöneticiler
Türkiye’de kamu kesiminde kadÕnlar, % 14,4 oranÕ ile Milletvekili,
%13,3 oranÕ ile Baúkonsolos ve % 11,6 oranÕ ile Büyükelçi olarak yer almaktadÕrlar. Üst düzey kadÕn memur oranÕ sadece % 9,9’dur. 2014 Belediye
seçimleri sonucunda ilk kez üç Büyükúehir Belediyesinde kadÕn baúkan seçilmiútir. Toplam kadÕn belediye baúkanÕ sayÕsÕ, kesin sonuçlarÕn ilan edilmesiyle belirlenecektir. Kesin olmayan sonuçlara göre bir önceki dönemdeki
26 kadÕn baúkan sayÕsÕnÕn daha yüksek bir sayÕ ve orana ulaúaca÷Õ belirtilmektedir.
Türkiye’de ekonominin yönetimindeki temel kurumlar arasÕnda Merkez BankasÕ ødare Meclisinde, SPK’da, BIST’de, BDDK’da, TMSF’de
veya EPDK’da yönetimde hiçbir kadÕn bulunmamaktadÕr.
Türkiye’de Meslek KuruluúlarÕ ve Mesleklerde KadÕnlarÕn
Durumu
KadÕnlarÕn Cumhuriyetin kuruluúundan beri varlÕk gösterdikleri geleneksel meslekler hukuk, tÕp ve ö÷retmenlik olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Hukuk alanÕnda kadÕnlarÕn durumuna genel olarak bakÕldÕ÷Õnda 2012
yÕlÕnda avukatlarÕn % 38,5’inin, hâkimlerin % 34,4’ünün ve Cumhuriyet
savcÕlarÕnÕn % 6,9’unun kadÕn oldu÷u görülmektedir. KadÕn avukatlarÕn oranÕ 1975 yÕlÕnda % 18,69 iken 2012 yÕlÕnda yaklaúÕk ikiye katlanmÕútÕr. Yüksek mahkemelerdeki kadÕn oranlarÕ ise, bu genel oranlara yakÕn bile de÷ildir.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin yalnÕzca % 14,2’si, raportörlerinin % 13,8’i
kadÕndÕr. Bu alandaki tek ola÷anüstü durum DanÕútay BaúkanÕ’nÕn bir kadÕn
olmasÕdÕr. DanÕútay dairelerinde kadÕn üye oranÕ ise, % 26,6’dÕr. Geçmiú
yÕllarda Cumhuriyet Baú SavcÕlÕ÷Õ görevini yapan kadÕnlar bulunmaktadÕr.
Di÷er bir üst kurul olan HSYK’da daire baúkanlarÕnÕn % 33,3’ü ve üyelerin
% 16,7’si kadÕnlardan oluúmaktadÕr.
Hukuk alanÕndaki meslek örgütlerinde kadÕnlar son yÕllarda öne çÕkmaya baúlamÕútÕr. Türkiye Barolar Birli÷i Baúkan YardÕmcÕlarÕnÕn % 50’si,
Yönetim Kurulu Üyelerinin % 33,3’ü kadÕndÕr. Türkiye’deki baro baúkanla33

rÕnÕn % 5,1’i kadÕn olup, en büyük ikinci baro olan Ankara Barosu BaúkanÕ
kadÕndÕr. Ankara Barosunun Yönetim Kurulu üyelerinin % 42,9’u, Disiplin
Kurulu üyelerinin % 25’i ve Denetleme Kurulu üyelerinin % 66,7’si kadÕnlardan oluúmaktadÕr. En büyük baro olan østanbul Barosu’nda ise, Yönetim
Kurulu üyelerinin % 57,1’si, Disiplin Kurulu üyelerinin % 75’i ve Denetleme Kurulu üyelerinin % 33,3’ü kadÕnlardan oluúmaktadÕr.
Kamu hastanelerinde çalÕúan kadÕn hekim oranÕ 2012 yÕlÕnda % 38,8
olarak verilmektedir. 1970 yÕlÕnda kadÕn hekimlerin oranÕ % 14,1 olarak
tahmin edilmiútir. Günümüzde çalÕúmakta olan kadÕn hekim oranÕ ile ilgili
bir istatistik bulunmamaktadÕr. 2012 yÕlÕnda tÕp ihtisasÕ mezunu ö÷rencilerin
% 43,5’i kadÕndÕr. Türk Tabipler Birli÷i’nin Merkez Konseyi’nde kadÕn
hekim oranÕ % 36,4’tür. TÕp fakültelerinde kadÕn ö÷retim üyesi oranÕ ise,
2010 yÕlÕnda % 41,5’tur.
Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ verilerine göre okul öncesi e÷itimde kadÕn ö÷retmen oranÕ % 100, ilkö÷retimde % 57 ve orta ö÷retimde % 43’tür.
Tablo:6’da Yüksekö÷retimde kadÕn ö÷retim elemanlarÕnÕn seviye ve
unvan itibariyle dökümü görülmektedir. E÷itim seviyesi yükseldikçe, kadÕn
ö÷retim üyesi oranÕnÕn da yükseldi÷i gözlemlenmekle birlikte oranlarÕn %
50’nin altÕnda oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Bu tablodan gelece÷e yönelik bir
tahmin yapmak gerekirse, gelece÷in ö÷retim üyesi olacak olan araútÕrma
görevlili÷i kadrolarÕnda kadÕn-erkek da÷ÕlÕmÕnÕn daha eúit olmasÕ uzun vadede bu eúitli÷in korunmasÕ olasÕlÕ÷ÕnÕ yükseltmektedir.
Tablo 6: Yüksekö÷retimde KadÕn Ö÷retim ElemanlarÕ (2012-2013) (%)
Toplam
TÜRKøYE
TOPLAMI

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI) (VII) (VIII) (IX)

41,6

28,1 32,3

37,1

39,5

92,1 92,1

49,0

66,7

34,3

ÜNøVERSøTELER
Ön Lisans

42,4

28,4 33,1

37,6

42,8

61,4 92,2

49,6

68,0

34,3

37,8

23,91 31,0

35,2

38,1

43,4 35,5 45,3

0

0

Lisans

42,4

28,4 33,0

37,7

48,3

62,6 48,4

48,7

65,0

52,4

Enstitü

50,0

35,9 47,9

43,1

38,7

50,0 68,4 51,0

100,0

0

AraútÕrma Mrkz.

61,8

0

0

27,8

46,7

67,0 58,0

35,3

100,0

0

DøöER EöøTøM
PROGRAMLARI
TOPLAM

9,7

4,1

6,7

8,0

7,2

33,3 44,4

50,0

50,0

26,1

Ön Lisans

7,8

0

0

1,0

6,6

33,3 100,0

0

0

16,7

Lisans

11,3

1,6

7,6

9,3

9,4

33,3

55,0

0

50,0

0

Enstitü 17,2
15,4 19,4 14,6 3,1
0
83,3
0
50,0 25,0
(I): Profesör, (II): Doçent, (III): YardÕmcÕ Doçent, (IV): Ö÷retim Görevlisi, (V): Okutman,
(VI):Uzman, (VII): AraútÕrma Görevlisi, (VIII): Çevirmen, (IX): E÷itim, Ö÷retim Planlama.
Kaynak: ÖSYM, 2013.
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Meslekteki bu eúitlik yönetim kademelerinde görülmemektedir. Tüm
üniversitelerin rektörlerinin % 5,6’sÕ kadÕndÕr. Devlet üniversitelerinin
%4,9’unda, vakÕf üniversitelerinin ise, % 6,8’inde kadÕn rektörler bulunmaktadÕr. DekanlarÕn ise, % 15,3’ü kadÕndÕr. E÷itim sektöründe esas hizmeti
veren olarak ço÷unlu÷u oluúturduklarÕ halde, ilkö÷retim dÕúÕnda kadÕnlarÕn
e÷itimin yönetiminde yeri yoktur. Bu oranlar, e÷itim sisteminin geri kalmÕúlÕ÷ÕnÕn nedenini açÕklÕ÷a kavuúturmada önemli bir olgudur.
Tablo 7: Üst Düzey Banka Yönetiminde KadÕnlar (%) (31.12.2012)
Toplam
38
35
244
48
301

Yönetim Kurulu BaúkanÕ
Yönetim Kurulu Baúkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Genel Müdür YardÕmcÕsÕ

KadÕnlar
2*
2 **
23
12
55

%
5,3
5,7
9,4
25,0
18,3

Kaynak: Türkiye Bankalar Birli÷i, 2013.
* Akbank ve Merrill Lynch YatÕrÕm Bank A.ù.
** øú BankasÕ ve Denizbank

Tablo 8: E÷itim Durumuna Göre Bankalarda ÇalÕúan KadÕnlar (31.12.2012) (%)
Sektör
ToplamÕ

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

ølk + Ortaokul Bitirmiú

15,9

18,1

3,4

7,0

23,5

42,2

5,4

Orta Ö÷retimi Bitirmiú

34,9

35,2

27,6

36,2

29,0

41,0

19,9

Yüksekö÷retimi Bitirmiú

54,1

54,5

44,8

58,1

46,8

59

37,1

Master ve Doktora YapmÕú

51,4

52,1

51,1

52,4

25,0

53,0

42,2

50,1
50,6 41,8
54
35,8 54,2 33,4
Genel Toplam
(I): Mevduat BankalarÕ, (II): Kamu Sermayeli Bankalar, (III): Özel Sermayeli Bankalar,
(IV): TMSF, (V): YabancÕ Sermayeli Bankalar, (VI): KalkÕnma ve YatÕrÕm BankalarÕ.
Kaynak: Türkiye Bankalar Birli÷i, 2013.

Özel teúebbüste kadÕnlarÕn yönetim kademelerindeki yerine baktÕ÷ÕmÕzda bankacÕlÕk sektöründe kadÕnlarÕn Genel Müdürlük ve Genel Müdür
yardÕmcÕlÕ÷Õ seviyelerinde cam tavanla karúÕlaútÕ÷Õ görülmektedir. Tablo
7’de Yönetim Kurulu BaúkanlÕ÷Õ ve Yönetim Kurulu Baúkan Vekili olarak
kadÕn oranlarÕ % 5’lerde kalmÕúken, Genel Müdürlük seviyesinde % 25’lere
eriúti÷i görülmektedir. Tablo 8, e÷itim durumlarÕna göre bankalarda çalÕúan
kadÕnlarÕn farklÕ bankalara da÷ÕlÕmÕnÕ göstermektedir. Bankalarda çalÕúan
kadÕnlar sektör toplamÕnda çalÕúanlarÕn yarÕsÕnÕ oluúturmaktadÕr. Yüksekö÷renim görmüú kadÕnlarÕn yüksek oranÕ, toplam oranÕ % 50’de sabitlemektedir. Yüksekö÷renim görmüú kadÕnlar, kamu ve özel bankalarda ve yabancÕ
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sermayeli bankalarda % 52 - % 53 oranlarÕnda çalÕúmaktadÕrlar. TMSF ile
KalkÕnma ve YatÕrÕm BankalarÕndaki daha düúük oranlar, bu kuruluúlarÕn
daha eski olmasÕ, yapÕlarÕnÕn kemikleúmiú olmasÕ ve istihdamÕn kamu yönetiminde ve siyasi a÷ÕrlÕklÕ olmasÕ ile açÕklanabilir.
Tablo:9’da Sigorta sektöründe çalÕúan kadÕnlarÕn e÷itim durumlarÕna
göre da÷ÕlÕmÕ yer almaktadÕr. Bu sektörde lisans ve lisansüstü e÷itimli kadÕn
çalÕúan oranlarÕ çok yüksektir. Bu sektörde çalÕúan yönetim düzeyindeki
kadÕnlarla ilgili veri bulunmamaktadÕr. Reasürans úirketlerinin büyüklükleri
ve yabancÕ sermayeye açÕk olmalarÕ yüksekö÷renimli kadÕn çalÕúan sayÕsÕnÕn
yüksekli÷ini açÕklamaya yardÕmcÕ olacak bir olgudur.
Tablo 9: E÷itim Durumuna Göre Sigorta Sektöründe ÇalÕúan KadÕnlar
(31.12.2012) (%)
ølkokul

Sektör ToplamÕ
0,2

Sigorta ùirketleri
0,3

Reasürans ùirketleri
2,5

Orta Okul ve Dengi

8,9

0,9

0

Lise ve Dengi

12,6

12,6

12,4

Ön Lisans

17,9

18

8,6

Lisans

57,5

57,5

61,7

Lisans Üstü

10,7

10,6

Genel Toplam
53,3
53,6
Kaynak: Türkiye Sigorta ve Reasürans ùirketleri Birli÷i, 2013.

14,8
40,5

Toplum yaúamÕnÕ etkileyici ve yönlendirici bir iúlevi olan medya kuruluúlarÕndan yazÕlÕ medyada çalÕúan kadÕnlarÕn konumuna Tablo 10’daki
veriler bir derecede ÕúÕk tutmaktadÕr. Medya erkek egemen konumunu hem
yayÕnda hem de da÷ÕtÕm alanÕnda korumaktadÕr. YayÕn iúinde çalÕúan kadÕnlar toplamÕn yarÕsÕna yakÕnÕnÕ oluúturmakta, bunlarÕn yarÕsÕ lisans düzeyinde
e÷itim görmüútür. YazÕlÕ medyada kadÕn köúe yazarlarÕnÕn oranÕ Ocak 2014
itibariyle yaklaúÕk % 22,2’dir.
Tablo 10: E÷itim Durumuna Göre YazÕlÕ Medyada ÇalÕúan KadÕnlar, 2012 (%)
Lise AltÕ
Lise ve Dengi

Toplam
5,7

YayÕn
5,1

BasÕm ve Da÷ÕtÕm
10,9

30,9

28,7

50,5

Ön Lisans

9,5

9,7

7,9

Lisans

45,0

47,1

26,3

Lisans Üstü

8,9

9,4

4,5

28,1

3,1

Toplam
31,2
Kaynak: TÜøK, YazÕlÕ Medya østatistikleri, 2012.
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TÜøK’in yayÕnladÕ÷Õ, AR-GE’de çalÕúan kadÕnlarla ilgili veriler
Tablo:11’de görülmektedir. Yüksek ö÷retimli kadÕnlar AR-GE’de çalÕúanlarÕn % 41’ini oluúturmaktadÕr.
Tablo 11: Meslek Grubu ve Sektöre Göre AR-GE’ deki KadÕnlar, 2012 (%)

Toplam
Ticari
KOBø
1-9
10 - 49
50 - 249
250 +
Kamu
Yüksek Ö÷retim

Toplam
35,1
21,7
22
20,1
20,6
24,3
21,3
25,9
41,2

AraútÕrmacÕ
36,2
23,3
23
20
21,7
26,2
22,7
30,2
41,2

Teknisyen ve
Eúde÷eri
16,8
16,9
18,1
16,3
17
19,7
15,2
15,9
-

Di÷er Destek
Personeli
23,8
24,3
26,3
31,6
24,2
26,3
21,4
23,3
-

Kaynak: TÜøK, Küçük ve Orta Büyüklükteki Giriúimler, 2013.

KadÕnlarÕn E÷itimi
KadÕnlarÕn gelecekte varlÕklarÕndan söz edilebildi÷i sektörlerde varlÕklarÕnÕ sürdürebileceklerinin bir göstergesi de e÷itime katÕlÕm ve yüksekö÷retime yönelim rakamlarÕ olacaktÕr. Tablo 12’de 2011-2013 yÕllarÕ arasÕnda
yüksekö÷retimde kayÕtlÕ ö÷renciler arasÕnda kadÕnlarÕn oranlarÕ verilmiútir.
2011-2012 ile 2012-2013 e÷itim-ö÷retim dönemleri arasÕnda lisans ve yüksek lisansa kayÕtlÕ kadÕn ö÷renci oranlarÕnda ciddi sayÕlabilecek bir düúüú
gözlemlenmektedir. AynÕ düúüúün doktora da görülmemesi uzun süreli sürecin henüz bu durumdan etkilenmemesinden kaynaklandÕ÷Õ söylenebilir.
2013-2014 rakamlarÕnÕn yayÕnlanmasÕyla bu konudaki e÷ilimin devam edip
etmedi÷i görülebilecektir.
Tablo 13’te, 2012 yÕlÕnda yüksekö÷retimde kadÕn ö÷rencilerin kayÕtlÕ
olduklarÕ alanlardaki oranlarÕnÕ verilmektedir. Hizmetler sektöründeki kadÕn
istihdamÕnÕn yüksekli÷ine karúÕn bu alandaki e÷itimdeki kayÕtlÕ kadÕnlarÕn
oranÕnÕn düúüklü÷ü, kurumsallaúmÕú hizmetler sektörü dÕúÕndaki hizmetlerdeki kadÕn istihdamÕnÕn daha düúük e÷itim seviyesindeki kadÕnlardan oluútu÷u ve kayÕt dÕúÕlÕ÷Õn da bir nedeni oldu÷u sonucuna varmamÕza neden olabilir.
Grafik 2’de ise, tüm e÷itim düzeylerindeki kadÕn ö÷renci oranlarÕnda
15 yÕl içindeki de÷iúim görülmektedir. Bu grafik, kadÕnlarÕn e÷itimi konusunda gelecek için olumlu bir trendi göstermektedir.
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Tablo 12: Yüksek Ö÷retimde KayÕtlÕ ve Mezun KadÕn Ö÷renciler (%)
2011-2012
Akademik YÕlÕ

2012-2013
Akademik YÕlÕ

Toplam Mezun Ö÷renci

Toplam KayÕtlÕ Ö÷renci

48,5
48,7
46,5

45,8
42,4
45,5

Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kaynak: ÖSYM, 2013.

Tablo 13: UluslararasÕ Standart E÷itim SÕnÕflandÕrmasÕna Göre Yüksekö÷retimde KayÕtlÕ KadÕn Ö÷renci OranlarÕ, 2012
Bilim DalÕ
E÷itim
ønsani Bilimler ve Sanat
Sosyal Bilimler ve Hukuk
Müspet ve Do÷al Bilimler
Mühendislik
Ziraat, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik
Sa÷lÕk ve Sosyal Hizmetler
Hizmetler

%
58,5
59,7
48,3
48,7
29,7
36,5
61,1
33,9

Kaynak: TÜøK, østatistiklerle Türkiye, 2012

Grafik 2: Ö÷retim YÕlÕ ve Okul Grubuna Göre Okullaúma OranlarÕndaki De÷iúim (1998-2013)
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Sonuç
Buraya kadar sunulan veriler ÕúÕ÷Õnda aúa÷Õdaki sonuçlara varabiliriz:
 KadÕnlar kamu kuruluúlarÕnda, kamuda yönetimde, düzenleyici kurullarda yoklar.
 KadÕnlar, sermaye birikiminin oluúturulmasÕnda mülkiyet haklarÕna
sahip de÷iller.
 KadÕnlar sermayenin yönetiminde de yoklar.
 KadÕnlarÕn e÷itim düzeyi yükseldikçe yönetimde ve mesleklerde
varlÕklarÕ artÕyor.
 Yeni faaliyet alanlarÕ ve meslekler kadÕnlara daha açÕk. Geleneksel
sektörlerde erkek egemenli÷i devam ediyor.
 YabancÕ úirketler kadÕnlarÕn çalÕúmasÕnÕ ve kadÕn yöneticileri destekliyor. KadÕnlarÕn yönetiminde yer aldÕklarÕ úirketlerin % 75’i yabancÕ sermayeli.
 “Rol modelleri” ekonomik yaúama katÕlÕmÕ, yönetime katÕlma iste÷ini ve meslek seçimini etkiliyor.
 Finans konularÕnda çalÕúan kadÕnlarÕn yönetimdeki oranÕ dünya ile
paralel bir geliúme gösteriyor.
 KadÕnlarÕn yükselen e÷itim oranlarÕnÕn úimdilik Türkiye’de ekonomik yaúama katÕlÕmlarÕnÕ arttÕrmaya devam edebilece÷i söylenebilir.
 Yüksek ö÷retime kayÕtlÕ kadÕn ö÷renci oranÕnÕn azalmasÕ bir ön haberci olabilir !!!
 Her düzeyde kadÕn istihdamÕnÕn geri dönülemeyecek belli “kritik
kitle”ye ulaútÕ÷ÕnÕ düúünebiliriz. Fakat tehlike büyük !
Öneriler
YukarÕda sÕralanan genel gözlemler çerçevesinde kadÕnlarÕn yasalarÕn
kendilerine tanÕdÕ÷Õ haklarÕ bilinçli olarak kullanmalarÕ ve ekonomik ve sosyal yaúama eúit olarak katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak için yapÕlmasÕ gerekenler bir sosyal devletin yapmasÕ gerekenlerdir. KadÕnlarÕn bilinçlenmesi ve özerk bir
birey olarak hareket edebilmelerini sa÷layacak olan temel konu e÷itimdir.
E÷itim sisteminin ivedilikle ça÷daúlaútÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Bu konuda en
baúta yapÕlacak olan 4+4+4 yasasÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ ve tüm ça÷daú ülkelerdeki
gibi 12 yÕllÕk zorunlu, kesintisiz, ça÷daú bir e÷itim ve ö÷retim sisteminin
uygulamasÕna geçmek gereklidir.
 KadÕnlarÕn siyasi ve ekonomik yaúama eúit olarak katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak üzere siyaset, kamu yönetimi ve özel firma yönetimlerinde kadÕn kotalarÕnÕn uygulamasÕna geçilmelidir.
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 KadÕnlarÕn çalÕúmasÕnÕ destekleyecek altyapÕ hizmetlerinin sosyal
devlet uygulamalarÕ olarak yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, yasal zorunluluk haline getirilmesi ve mevcut yasalarÕn uygulanmasÕnÕn denetlenmesi
gereklidir.
 E÷itim düzeyi yüksek olmayan kadÕnlarÕn kendi iúlerini kurmalarÕ
için destek kredilerinin ve özellikle mikro kredilerin uygulamasÕnÕn
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ etkin bir uygulama olacaktÕr.
 Siyasetin öncelikle ”dilinin” de÷iúmesi ve bir kadÕn bakanlÕ÷ÕnÕn
kurulmasÕ ve bu konularda bilgili ve bilinçli, egemen düzenin temsilcisi olmayan bir kadÕn bakanÕn atanmasÕ gereklidir.
 Kamuda her düzeyde “cinsiyete duyarlÕ bütçe” uygulamasÕnÕn kadÕnlarÕn toplumsal yaúamda etkin olarak yer almasÕnÕ sa÷layacak bir
uygulamadÕr.
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EK: 1. Dünyada Türk KadÕn Yöneticiler
¾ SERPøL TøMURAY VODAFONE - Afrika, Ortado÷u ve Asya Pasifik
Bölgesi Búk.
¾ AYùEGÜL øLDENøZ INTEL – Yeni teknolojiler Dünya Baúkan
YardÕmcÕsÕ
¾ FøLøZ DOöAN ORACLE – Türkiye Ülke Müdürü
¾ ÇøÇEK UYANSOY øCAN NOKIA – Türkiye Genel Müdürü
¾ ELÇøN ERGÜN MERCK - Global Ticari Baúkan ve Yönetim Kurulu
Üyesi
¾ GÜLDEN BERKMAN NOVARTIS – Türkiye BaúkanÕ
¾ ELøF ARAL PFIZER - Türkiye Genel Müdürü
¾ GALYA MOLøNAS COCA COLA - Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya
BaúkanÕ
¾ ÜMRAN BEBA PEPSøCO – Asya, Ortado÷u, Afrika øK BaúkanÕ
¾ GÜLER SABANCI SøEMENS – Yönetim Kurulu
¾ ELøF KÂöITÇIBAùI AVERY DENNøSON EMEA – BaúkanÕ
¾ BERNA ÜLMAN VISA EUROPE – Bölge Genel Müdürü
¾ ÖZLEM øMECE MASTERCARD EUROPE - Güney Do÷u Avrupa
BaúkanlÕ÷Õ
¾ CANAN ÖZSOY GENERAL ELECTRIC - Türkiye Yönetim Kurulu
BaúkanÕ
¾ ÜMøT BOYNER EULER HERMES – Dünya Murakabe Üst Kurulu
¾ DøLEK DÖLEK BAùARIR McDONALD’S - Türkiye Ülke Müdürü
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EK:2. Türkiye’de øú KadÕnlarÕ Dernekleri
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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TÜRKøYE KADIN GøRøùøMCøLER DERNEöø (KAGøDER)
TÜRKøYE øù KADINLARI DERNEöø (TøKAD)
GøRøùøMCø KADINLARIN DESTEKLENMESø DERNEöø (GøKAD)
GøRøùøMCø øù KADINLARI DERNEöø (GøKAD)
ANTALYA øù KADINLARI DERNEöø (ANTøKAD)
øZMøR øù KADINLARI DERNEöø ( øZøKAD)
EGE øù KADINLARI DERNEöø (EGøKAD)
DENøZLø SOROPTøMøST K. øù VE MESLEK KADINLARI DERNEöø
(DENSER)
KADIN øSTøHDAMINI ARTTIRMA DERNEöø (KøADER – ùIRNAK)
MARDøN øù KADINLARI DERNEöø (MøKAD)
DøYARBAKIR øù KADINLARI DERNEöø (DøKAD)
ùANLIURFA øù KADINLARI DERNEöø (ùUGøùKAD)
ARTVøN øù KADINLARI DERNEöø (AGøKAD)
TUNCELø øù KADINLARI DERNEöø (TUNøùKAD)
MALATYA øù KADINLARI DERNEöø (MAøKAD)
ELAZIö øù KADINLARI DERNEöø ( ELøKAD)
ADANA øù KADINLARI DERNEöø (øùKAD)
PORTAKAL ÇøÇEöø KADIN GøRøùøMCøLER HATAY DERNEöø
AYDIN GøRøùøMCø øù KADINLARI DERNEöø (AGøKAD)
GøRøùøMCø øù KADINLARI DERNEöø (GøKAD)
GAZøANTEP øPEK øù KADINLARI DERNEöø (GøKAD)
KøLøS KADINLARI KALKINDIRMA VE GELøùTøRME DERNEöø
(KAGDER)
ANKARA (ANGøKAD)
KONYA øù KADINLARI DERNEöø (KøKAD)
SAMSUN øù KADINLARI DERNEöø (SAMøKAD)
SøLøVRø øù KADINLARI DERNEöø (KAGøDER)
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KadÇnlarÇn BakÇm Emeºi
ve
Planlama AçÇsÇndan TaçÇdÇºÇ Önem
Gülay TOKSÖZ(*)
Ben de tüm katÕlÕmcÕlarÕ saygÕyla selamlÕyorum. Sunumumun baúlÕ÷Õ, “KadÕnlarÕn BakÕm Eme÷i ve Planlama AçÕsÕndan TaúÕdÕ÷Õ
Önem”. SayÕn Rektör açÕú konuúmasÕnda kadÕnlarÕn üzerindeki bakÕm yükünün kadÕnÕ istihdama katÕlmaktan alÕkoymada önde gelen faktörlerden biri oldu÷unu söylemiúti. Ben de sunumumda bu noktaya odaklanmak istiyorum.
Çünkü Türkiye’de hep biz kadÕnlarÕn istihdama
katÕlÕm oranlarÕnÕn çok düúük oldu÷unu tespit
ediyoruz ama bunun gerisindeki nedenlere baktÕ÷ÕmÕz vakit ço÷u zaman
e÷itim yetersizli÷ine atÕfta bulunmakla yetiniyoruz. Onun ötesine geçmiyoruz. Oysa kadÕnÕn hane içinde taúÕdÕ÷Õ bakÕm ve ev iúi yükü, burada esas
belirleyici öneme sahip bir faktör olarak karúÕmÕza çÕkÕyor.
ùimdi ben bir takÕm kavramlar ve sorularla baúlamak istiyorum. Planlama kurultayÕnÕn da ruhuna uygun olarak önce kalkÕnma kavramÕyla baúlayaca÷Õm. Genel olarak geleneksel anlayÕú içinde kalkÕnma ekonomik büyüme ile özdeú tutuldu, gayrÕ safi milli hasÕlanÕn büyümesi, kiúi baúÕna milli
gelirin büyümesi, sanayileúme, teknolojik ilerleme, toplumun modernleúmesi
gibi kavramlar üzerinden kalkÕnmanÕn açÕklandÕ, açÕklanÕyor. Oysa ekonomik büyümenin kendi baúÕna bir toplumun kalkÕnmasÕnÕ beraberinde getirmedi÷i, ekonomik büyümeyi gerçekleútiren ülkelerin kendi içinde bölgeler
itibariyle, cinsiyetler itibariyle, Õrk ya da etnisite gibi faktörlere ba÷lÕ olarak
büyük eúitsizlikleri içinde barÕndÕrdÕ÷Õ görüldü.
DolayÕsÕyla ekonomik büyümenin yeterli olmadÕ÷Õ daha çok kavranmaya baúlandÕktan sonra kalkÕnmanÕn ne oldu÷una dair tartÕúmalar oda÷Õna
insanÕ alan bir do÷rultuda geliúti. KalkÕnma insanlarÕn insan onuruna yakÕúÕr
bir yaúam sürdürebilme imkânÕ olarak ve bunu yapabilmek için de karar ve
eylem özgürlü÷üne sahip olmasÕ úeklinde ele alÕnmaya baúlandÕ. ønsan onu(*)

Prof. Dr. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Ö÷retim Üyesi.

45

runa yakÕúÕr bir yaúam sürdürebilmek için kaynaklara eriúimin gere÷ine dikkat çekildi. Nedir bu kaynaklar? Baúta e÷itim imkânÕ, gelir getirici bir iúte
çalÕúma imkânÕ, mülk edinebilme imkânÕ, sa÷lÕklÕ bir yaúam sürdürebilme
imkânÕ. øúte bu imkânlara eriúerek insanlarÕn temel ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamasÕ
ve yaúanmaya de÷er bir yaúam sürebilmesi kalkÕnma olarak tanÕmlanmaya
baúlandÕ.
KalkÕnma noktasÕnda kadÕnlar ve erkekler arasÕnda büyük farklÕlÕklarÕn oldu÷unu tüm dünyada görüyoruz. Kaynaklara eriúim itibariyle e÷itime,
gelir getirici istihdama, mülkiyete eriúim ve bütün bunlarÕn sonucu olarak da
siyasi karar alma süreçlerine katÕlÕm noktasÕnda kadÕnlar erkeklere kÕyasla
çok daha dezavantajlÕ konumdalar.
ùimdi, temel ihtiyaçlar söz konusu oldu÷u vakit burada temel ihtiyaçlarÕn sadece e÷itim, sa÷lÕk, barÕnma, beslenme gibi ihtiyaçlarla sÕnÕrlÕ olmadÕ÷ÕnÕ, özellikle daha güncel tartÕúmalarda bakÕmÕn da temel insan ihtiyaçlarÕ
altÕnda dile getirilmeye baúlandÕ÷ÕnÕ görüyoruz. BakÕm nedir? BakÕm, günlük
yaúamÕ sürdürmek için temel ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayamayan kiúinin ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak demektir. Bununla daha çok küçük çocuklarÕ, çocuklarÕ, yaúlÕlarÕ, engellileri ve benzerini kast ediyoruz.
Her toplumda insanlar bu aúamalardan geçiyorlar. Üretken olduklarÕ
dönemlerde bakÕma duyduklarÕ ihtiyaç azalÕyor. Ama çocukken ve özellikle
yaúlanmayla birlikte bakÕm ihtiyacÕ artÕyor. Günümüzün toplumlarÕnda yaúlanmanÕn öneminin giderek artan bir olgu haline gelmesi, bakÕmÕn bir ihtiyaç
olarak temel ihtiyaçlar arasÕnda yer almasÕnÕ ve bu ihtiyacÕn karúÕlanmasÕnÕn
da bir hak olarak görülmesini sosyal politikalar içinde gündeme getiriyor.
BakÕm eme÷i ne tür özellikler taúÕyor diye baktÕ÷ÕmÕzda, bunun yüz
yüze yapÕlan bir iú oldu÷unu ve di÷er emek türlerinden farklÕ olarak duygusal ba÷lanmayÕ da içerebildi÷ini görüyoruz. Yani bakÕm eme÷i sunmak aynÕ
zamanda bir motivasyonu da gerektiriyor, bakÕlan kiúiye karúÕ bir duygusal
ba÷lanmayÕ da. Ancak bakÕm sunmak durumunda olmak, her zaman duygusal olarak bunun istendi÷i anlamÕna gelmiyor. Kimi zaman kiúiler zorla ve
istekleri hilafÕna da bakÕm hizmetleri sunmak durumunda kalabiliyorlar. Kim
bu kiúiler? Esas itibariyle kadÕnlar. Çünkü yeryüzünde bütün toplumlarda
cinsiyet temelli bir iú bölümü karúÕmÕza çÕkÕyor: erkeklerin gelir getirici iúlerde çalÕúmasÕ ve haneyi geçindirmesi, kadÕnlarÕn da hane içinde karúÕlÕksÕz
ev ve bakÕm iúlerini üstlenmesi. Ev ve bakÕm iúlerine harcanan zaman ve
enerji kadÕnÕn dÕúarÕda gelir getirici çalÕúma biçimlerine katÕlmasÕnÕ büyük
ölçüde engelliyor. Ya da katÕldÕ÷Õ zaman, kadÕnÕn daha çok iúgücü piyasasÕnÕn ikincil diye adlandÕrdÕ÷ÕmÕz dezavantajlÕ iúlerinde yer almasÕna yol açÕyor.
46

Burada bir kavramÕmÕz daha var. Patriarka ya da ataerkillik kavramÕ.
Bu kavram cinsiyet temelli iú bölümünün devamÕ için erkeklerin kadÕnÕn
eme÷i, bedeni ve cinselli÷i üzerindeki denetimini ortaya koyuyor. Bu denetimi bireysel iliúkilerden aileye, toplum yapÕsÕna, kamusal alana, devlete ve
bütün toplum kurumlarÕna kadar geniúletmemiz mümkün. Patriarkal zihniyeti, patriarkal iliúkileri ve patriarkal kurumlarÕ hayatÕn her alanÕnda görüyoruz
ve kadÕnÕn toplumdaki ikincil yeri buna ba÷lÕ olarak belirleniyor.
Burada úu soruyla devam etmek istiyorum. Neden bakÕm iúi toplumsal
açÕdan görünmez ve iktisadi açÕdan de÷ersiz? Kapitalist piyasa ekonomilerinde üretim piyasa için yapÕlÕyor. Mal ve hizmet üretimi piyasa için bir fiyatlandÕrma sürecinden sonra tüketiciye sunuluyor ve satÕlmasÕndan sonra
bir de÷er kazanÕyor. Buna karúÕlÕk hane içinde yapÕlan üretimin bu anlamda
bir fiyatlandÕrmaya tabi olmadÕ÷ÕnÕ, yapÕlan iúin bir parasal karúÕlÕ÷ÕnÕn olmadÕ÷ÕnÕ görüyoruz ve bu, kadÕnlarÕn “do÷al görevi” olarak addediliyor.
Yani kadÕn bunu yaptÕ÷Õ zaman bir emek harcadÕ÷Õ ve çalÕútÕ÷Õ ço÷u zaman
algÕlanmÕyor. DolayÕsÕyla bir de÷er taúÕmÕyor ve karúÕlÕ÷Õ olmayan bir emek
olarak ya da biz buna ödenmeyen emek de diyoruz, gelir getirici çalÕúmaya
özgü yararlardan yoksun kalÕyor. Yani gelir getirici bir çalÕúma içinde oldu÷unuz vakit sosyal güvenlik kapsamÕnda olmanÕz ve çalÕúamaz durumda
oldu÷unuz zaman maruz kaldÕ÷ÕnÕz gelir kaybÕnÕn telafi edilmesi gerekirken
hane içinde bu tür karúÕlÕksÕz emek sunan kadÕnlarÕn çalÕúamaz hale geldiklerinde ya da yaúlandÕklarÕnda bunu telafi edici hiçbir ödeme söz konusu olmuyor.
Öte yandan kadÕnÕn hane içinde bulunmasÕnÕn mutlak bir durum olmadÕ÷ÕnÕ, ekonomilerin geliúme düzeyine göre, kapitalist dünya piyasasÕna
eklemlenme düzeyine göre kadÕn iúgücüne ihtiyacÕn artmasÕ ölçüsünde iúgücü piyasasÕna çekildiklerini görüyoruz. Bu noktada bir sistem olarak kapitalizm ile patriarka arasÕnda gerilimli bir iliúkinin varlÕ÷Õndan söz edebiliriz.
Patriarkal sistem içinde kadÕnÕn hane içinde kalmasÕ ve eme÷ini hane içi
çalÕúmaya hasretmesi gerekirken kapitalizm kadÕnÕ evin dÕúÕna çekmek ve
ücretli iúgücü haline getirmek istedi÷i vakit bir düúünürün dedi÷i gibi kadÕnÕn aynÕ anda iki efendiye hizmet etmesi gerekiyor ki, bu sorunlu bir durum.
Bu sorunlu durumun nasÕl aúÕldÕ÷Õ, o ülkenin kendi içindeki patriarkal güçlerin ve sermaye güçlerinin arasÕndaki çatÕúmaya ve güç dengelerine ba÷lÕ
oluyor.
Sermayenin ihtiyacÕnÕn artmasÕ ölçüsünde kadÕnlar iúgücü piyasasÕna
katÕlÕrsa ama aynÕ zamanda hane içindeki bakÕm yükümlülüklerini sürdürmeye devam ederse bu durum iúgücü piyasasÕnda ne tür dezavantajlara yol
açar? Bu durum kadÕnlarÕn iúgücü piyasasÕnda bulabilece÷i iúlerin, yapabilece÷i iúlerin büyük ölçüde evdeki yükümlülükleri üzerinden belirlenmesini
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beraberinde getirir. Yani kadÕnlar genellikle ev ve bakÕm iúleriyle ba÷daútÕrabilecekleri, eve yakÕn olan, kÕsmi zamanlÕ çalÕúabilecekleri ya da geçici
çalÕúabilecekleri bir takÕm iúleri tercih etmek zorunda kalÕrlar. Bir sonraki
sunum, Seyhan hocanÕn sunumu kadÕnlarÕn iúgücü piyasasÕndaki bu e÷reti
konumlarÕnÕn nasÕl bir anlam taúÕdÕ÷ÕnÕ daha somut ortaya koyacak. Yani
kadÕnlar düúük vasÕflÕ, düúük ücretli ve düúük statülü iúlerde yer alÕyorlar ve
bu durum kadÕnlar açÕsÕndan bir gelir yoksullu÷u anlamÕna geliyor. KadÕnlar
ve erkekler arasÕnda tüm dünyada ülkeler arasÕ farklÕlÕk göstermekle birlikte
ücret ve gelir düzeyleri arasÕnda ciddi bir açÕ÷Õn bulundu÷unu belirtmem
gerekiyor.
AynÕ zamanda çifte iú yükü kadÕnlar açÕsÕndan zaman yoksullu÷u anlamÕna geliyor. Yani kadÕn evdeki, dÕúarÕdaki 8 saatlik mesainin üstüne eve
gitti÷inde Türkiye’de günde ortalama 4 saat ev iúi yapÕyor. TÜøK 2006 Zaman KullanÕm Anketi çalÕúan kadÕnlarÕn ev içindeki günlük çalÕúma süresini
bu úekilde ortaya koyuyor. Erkekler için bu süre günde sadece 43 dakika.
Kimler yarar sa÷lÕyor o halde kadÕnÕn hane içinde çalÕúmasÕndan? Bunun
bireysel ve toplumsal refahÕn önemli bir kayna÷Õ oldu÷unu belirtmem lazÕm.
Refah toplumu dedi÷iniz vakit genellikle refahÕn sunucusu olarak sosyal
devletin hizmetlerine ve piyasanÕn sundu÷u hizmetlere bakÕyoruz. Oysa aile
içinde de kadÕn, yaptÕ÷Õ ev iúleri ve bakÕm hizmeti üzerinden çok ciddi bir
refah sunuyor. Evet, kimler yarar sa÷lÕyor? Öncelikle erkekler ve ailenin
di÷er bireyleri. Çocuklar bundan yarar sa÷lÕyor, yaúlÕlar yarar sa÷lÕyor.
Öte yandan sermaye de bundan yarar sa÷lÕyor. Çünkü hane içinde karúÕlÕksÕz yapÕlan hizmetlerin hane dÕúÕndan, piyasadan temin edilmesi durumunda buna ödenmesi gereken para çalÕúanÕn ücretinin daha yüksek olmasÕnÕ
gerektirecek. Ve bu úekilde ücretler karúÕlÕksÕz emek üzerinden düúük tutulabiliyor. Baúka kim yarar sa÷lÕyor? Devlet yarar sa÷lÕyor çünkü kadÕnlar bütün bu hizmetleri hane içinde sunmasalar, devletin e÷itim, sa÷lÕk ve di÷er
bakÕm ihtiyaçlarÕ için çok daha yüksek oranda sosyal harcama yapmasÕ lazÕm. DolayÕsÕyla kadÕnlarÕn eme÷inin kamusal hizmetleri sübvanse etti÷ini,
piyasadaki ücret düzeylerinin düúük olmasÕnÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ ve hane içinde de
büyük bir refah yarattÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Böylece kadÕnlarÕn iúgücü piyasasÕnÕn
dÕúÕnda kalmasÕ veya en azÕndan istihdama katÕlÕm biçimlerinin bu iúleri
aksatmayacak biçimde olmasÕ için bir toplumsal uzlaúÕ oldu÷unu söyleyebiliriz.
Peki, bakÕm iúi hangi koúullarda hane dÕúÕna çÕkÕyor ve piyasa ve/veya
devlet tarafÕndan karúÕlanÕyor? KadÕnlarÕn iúgücüne giderek daha çok ihtiyaç
duyulmasÕ ölçüsünde kadÕn iúgücüne katÕlÕm oranlarÕnÕn arttÕ÷ÕnÕ biliyoruz.
Bu, bütün dünya üzerinde gözlenen bir geliúme. Kuúkusuz geliúmiú ülkelerde
istihdama katÕlÕm oranlarÕ daha yüksek. Geliúmekte olan ülkelerde biraz
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daha düúük ama genellikle yükselme e÷ilimi içinde. Ben bu noktada Avrupa
Birli÷i ülkelerine biraz ÕúÕk tutmak istiyorum. Özellikle bu ülkelerde nüfusun
azalma e÷ilimi içine girmesi ve iúgücü açÕ÷ÕnÕn do÷masÕ ile birlikte 50’li ve
60’lÕ yÕllarda daha çok göçmen iúçi üzerinden karúÕlanan iúgücü açÕ÷Õ özellikle 80’lerden sonra ülkedeki kadÕn iúgücü kayna÷Õna baúvurarak sa÷lanÕyor. Avrupa Birli÷i’nin metinlerine baktÕ÷ÕnÕz vakit ekonomik rekabet açÕsÕndan kadÕn iúgücünün vazgeçilmez bir kaynak oldu÷u belirtiliyor.
Öte yandan nüfusun yaúlanmasÕ sa÷lÕk ve bakÕm ihtiyaçlarÕnÕ arttÕrÕyor
ve sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirli÷i açÕsÕndan, prim ödeyen
çalÕúan sayÕlarÕnÕn korunmasÕ açÕsÕndan kadÕn iúgücü önem kazanÕyor. Kuúkusuz burada bir di÷er önemli faktör ki, belki de en baúta sayÕlmasÕ gerekenlerden biri, kadÕnlarÕn verdi÷i eúitlik mücadelesi. 19. YüzyÕlda baúlayan ve
20. YüzyÕlda ve günümüzde de devam eden kadÕnlarÕn vatandaúlÕk haklarÕndan erkeklerle eúit úekilde yararlanma mücadelesi, patriarkanÕn zayÕflamasÕnÕ
ve istihdam, e÷itim, gelir edinme, mülk sahibi olma ve siyasette söz sahibi
olma noktasÕnda kadÕn-erkek eúitli÷i do÷rultusundaki ilerlemeleri beraberinde getiriyor.
Öte yandan kadÕnlar ne úekilde istihdama katÕlÕyor diye baktÕ÷ÕmÕzda
úunu görüyoruz: bakÕm yükümlülükleri önemli ölçüde kadÕnlarÕn omzunda
kalmaya devam ediyor. DolayÕsÕyla kadÕnlar daha çok esnek ya da bunlarÕn
içinde en çok karúÕmÕza çÕkan kÕsmi zamanlÕ çalÕúma biçimleri üzerinden
istihdamda yer alÕyorlar. Ancak bu çalÕúma biçimlerinin kadÕnlar için yine
birçok dezavantajÕ beraberinde getirdi÷i, ücretlerin düúük oldu÷u ve emeklilik söz konusu oldu÷unda da düúük emeklilik ödeneklerine yol açtÕ÷Õ Avrupa
Birli÷indeki feminist sosyal bilimciler tarafÕndan tartÕúÕlÕyor. østihdama katÕlÕm arttÕ÷Õ vakit hem hane içinde hem de dÕúÕnda bakÕm ihtiyacÕ do÷uyor,
kadÕnlarÕn hane dÕúÕndaki çalÕúma süreleri içinde bir baúkasÕnÕn bir kurum ya
da kiúi olarak bu hizmeti sunmasÕ gerekiyor. Yani bir bakÕm açÕ÷Õ ortaya
çÕkÕyor. Ve bu bakÕm açÕ÷Õ çerçevesinde nüfusun yaúlanmasÕ olgusu göz
önünde tutularak bakÕm hakkÕ tartÕúmalarÕ günümüzün sosyal politika tartÕúmalarÕnda önemli bir yere sahip oluyor.
BakÕmÕn bir temel vatandaúlÕk hakkÕ olarak kabul edilmesi, yaúlanan
her insanÕn kendine bakamaz duruma geldi÷inde toplumun bu konuda bir
sorumluluk sahibi olmasÕ demek. Bu sorumlulu÷un en somut dÕúavurumlarÕndan biri, bakÕm sigortasÕnÕn gündeme gelmesi. BakÕm sigortasÕ emeklilik
ödeneklerine ek olarak bakÕma muhtaç olan kiúinin ister ailedeki bir bireyin,
ister aile dÕúÕndan ücretli bir çalÕúanÕn, ister bir kurumsal bakÕm hizmetinin
yarattÕ÷Õ maliyetleri karúÕlamak üzere gündeme getiriliyor. Burada bir parantez açÕp, kadÕn iúgücüne talebin geliúmekte olan ülkelerde de arttÕ÷ÕnÕ ancak
bu artÕúÕn gerisinde yaúlanma faktöründen ziyade ihracata dayalÕ sanayileú49

meyle ba÷lantÕlÕ olarak uluslararasÕ piyasalarda rekabet edebilmek için ucuz
kadÕn iúgücüne ihtiyacÕn do÷masÕnÕn etkili oldu÷unu belirteyim.
ùimdi tekrar geliúmiú ülkelere dönecek olursak, farklÕ refah devleti
modelleri karúÕmÕza çÕkÕyor. Bu tür modellerde ne tür çözümler getiriliyor
diye sorabiliriz. Burada Esping- Andersen adlÕ øsveçli sosyal bilimcinin
1990’lÕ yÕllarda yapmÕú oldu÷u önemli bir çalÕúma var. Bu çalÕúma ve kendisinin izleyen di÷er çalÕúmalarÕ, yaptÕ÷ÕmÕz analizlerde önemli bir açÕklayÕcÕ
güce sahip. Refah devletlerini kendi içinde üç kategoriye ayÕrÕyor. Sosyal
demokrat refah rejimleri ve devletleri ki, bildi÷imiz en somut örnekleri øskandinav ülkeleri, genel olarak eúitlikçi bir yaklaúÕm içindeler. øúgücü piyasasÕnda kadÕn erkek eúitli÷ini hedefliyor, bu amaçla tam zamanlÕ, güvenceli
ve örgütlü istihdam koúullarÕnÕ yaratma çabasÕ içinde oluyorlar. Hem erkek
hem kadÕn tam zamanlÕ istihdamda oldu÷u için bakÕm hizmetleri ister çocuklar ister yaúlÕlar ve engeliler için olsun kurumsal ve kamusal bakÕm hizmetleri olarak düzenleniyor. Bu ülkelerde refah, aile, piyasa ve devlet üçlüsü temelinde sa÷lanÕyor ve bu anlamda bir iú bölümü var. KadÕnlarÕn omuzlarÕndaki bakÕm yükümlülüklerinin topluma aktarÕldÕ÷ÕnÕ ve kamusal hizmetlerle
karúÕlandÕ÷ÕnÕ görüyoruz.
Bir di÷er model ki, bu model daha çok 60’lÕ ve 70’li yÕllardaki kÕta
Avrupa’sÕnda baúta Almanya gibi ülkelerde görülüyor, muhafazakâr refah
rejimleri olarak adlandÕrÕlÕyor. Bu model cinsiyet temelli iúbölümünün muhafazasÕnÕ, yani erke÷in dÕúarÕda gelir getirici çalÕúan, kadÕnÕn aile içinde
bakÕm sunan kiúi olmasÕnÕ temel alÕyor. Bu modelde erke÷in özellikle aile
ücreti diye adlandÕrÕlan yüksek ücret düzeyleri ve ek bir takÕm sosyal yardÕmlar üzerinden aileyi geçindirmesinin esas oldu÷unu görüyoruz. Ancak bu
model kadÕn iúgücüne olan talebin artmasÕ ölçüsünde aúÕnmaya u÷ramÕú durumda ve giderek bütün Avrupa ülkelerinde bu tür tek kazananlÕ aile modelinden çift kazananlÕ aile modeline geçiú söz konusu oluyor.
KarúÕmÕza çÕkan bir di÷er model liberal refah rejimleri ki, burada aslÕnda devletin rolünün son derece düúük oldu÷unu, bakÕmla ilgili bütün hizmetlerin piyasa üzerinden çalÕúanlarÕn kendi ücretlerinden ödenmek üzere
karúÕlandÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Bu ülkelerde de kadÕnlar iúgücü piyasasÕna katÕlÕyorlar ama dÕúarÕdaki çalÕúma ile bakÕm iúi yükümlülüklerini ba÷daútÕrabilmek için daha çok yarÕ zamanlÕ çalÕúmayÕ tercih ediyorlar. KarúÕmÕza bunun
somut örne÷i olarak Amerika Birleúik Devletleri ve Avrupa’da kÕsmen øngiltere çÕkÕyor.
Esping-Andersen bu üçlü tipolojiyi yaptÕktan sonra bunun aslÕnda yeterli olmadÕ÷Õ, baúka bir takÕm ülkelerdeki durumlarÕ açÕklamak için de geliúmemiú refah devleti rejiminden söz etmek gerekti÷i, bakÕm eme÷i üzerine
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çalÕúan sosyal bilimcilerden gelen bir katkÕ olarak söylendi. Daha çok Akdeniz ülkelerinde karúÕmÕza çÕkan bu durum, bakÕm sorumlulu÷unun tümüyle
aileye ve aile içinde kadÕnlara bÕrakÕldÕ÷ÕnÕ ancak kadÕnlarÕn istihdama katÕlmasÕ ölçüsünde do÷an bakÕm açÕ÷ÕnÕn ülke içinde önce yerli kadÕn iúgücünden ya da yerli kadÕn iúgücünün bu iúleri yapmaya yanaúmamasÕ ölçüsünde göçmen kadÕn iúçilerden karúÕlandÕ÷ÕnÕ gösteriyor. Yunanistan, øtalya,
Portekiz gibi ülkelerde özellikle yerli kadÕn iúgücünün daha iyi iúlerle çalÕúma hayatÕna girmesi ölçüsünde bakÕm yükümlülü÷ü daha çok enformel /
kayÕt dÕúÕ istihdam edilen göçmen kadÕnlara bÕrakÕlÕyor.
AB ülkelerinde sosyal politika önlemleri tartÕúÕldÕ÷Õ vakit, bakÕm açÕ÷Õna iliúkin sorunlarÕ çözmek üzere çocuklar ve yaúlÕlar açÕsÕndan farklÕlaúan
çözüm önerileri gündeme geliyor. Ülkeler arasÕndaki farklÕlÕklara karúÕn
genellikle çocuklar konusunda hükümetlerin, devletlerin daha fazla kaynak
aktarmaya hazÕr oldu÷unu çünkü bunlarÕn önemli yeni iúgücü kayna÷Õ olarak
görüldü÷ünü ve özellikle kadÕnlarÕ daha çok çocuk sahibi olmaya teúvik
etmek için cömert ebeveyn izinlerinin verildi÷ini söyleyebiliriz. Çocuk sahibi olan kadÕnÕn ama bu toplumlardaki eúitlikçi söylem nedeniyle aynÕ zamanda erkeklerin de belli bir süre ücretli izin alabilmesi, izin ertesinde iúe
dönüú garantisinin olmasÕ ya da izin almayÕp çalÕúmaya devam edecekse
çalÕúma saatlerini bakÕm iúiyle uyumlu hale getiren bir takÕm esnek düzenlemelerde bulunulmasÕ ve elbette çalÕúma saatleri içinde çocuklar için kurumsal bakÕm hizmetinin sunulmasÕ karúÕmÕza çÕkÕyor. Bu kurumsal bakÕm
hizmeti 0-3 yaú ve 3-6 yaú arasÕnda kendi içinde bölünmekle birlikte 3-6 yaú
çocuklar için % 100 okullaúma hedefi konmuú durumda.
YaúlÕ bakÕmÕ söz konusu oldu÷unda ise yine ülkeler arasÕnda büyük
farklÕlÕklar olmakla birlikte iki uçtan söz etmek mümkün. Bunlardan bir tanesi kurumsal hizmetler olup karúÕmÕza øskandinav ülkelerinde çÕkÕyor. Bu
ülkelerde bakÕm hizmetleri için ciddi kaynak ayrÕldÕ÷ÕnÕ, bakÕmÕn bir hak
olarak görüldü÷ünü, kurumlarda çalÕúan bakÕm iúçilerinin ya da bununla
ilgili iúgücünün profesyonel bir iú yapmak üzere e÷itildi÷ini ve bundan ötürü
de iyi çalÕúma koúullarÕna, yüksek ücretlere sahip oldu÷unu görüyoruz. Buna
karúÕlÕk biraz önce sözünü etti÷im Akdeniz ülkelerinde düzenlemelerin daha
çok bireysel temelde çözüme yönelik nakdi ödemeler úeklinde oldu÷unu
görüyoruz. Yani olabildi÷ince aile içinde çözüm bulunmasÕ, ilk sÕrada aileden birisinin bu iúi yapmasÕ ve karúÕlÕ÷Õnda bir sosyal destek olarak kendisine ödemede bulunulmasÕ, bunu yapacak kadÕn yoksa bir göçmen iúçi tarafÕndan yapÕlmasÕ. Ancak bu tür iúler genellikle kayÕt dÕúÕ, korunmasÕz oluyor,
ço÷u zaman sosyal güvenlik yararlarÕndan yoksun bulunuyor ve bu tür ülkelerde kadÕnlar da genel olarak daha çok esnek, güvencesiz iúler üzerinden
istihdama katÕlÕyor.
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Geliyoruz Türkiye’deki bakÕm iúinin durumuna. Türkiye geliúmemiú
refah devletine bir örnek teúkil ediyor. Türkiye’de bakÕm hakkÕ diye bir hak
henüz tartÕúmalara girmiú durumda de÷il. “BakÕm elbette aile içinde karúÕlanmalÕ ve elbette ki kadÕnlar tarafÕndan karúÕlanmalÕ”. Bu, bütün toplum
nezdinde içselleútirilmiú bir yaklaúÕm. KadÕnlar ve erkekler ve aynÕ zamanda
onlarÕn bakÕma muhtaç yaúlÕlarÕ ve anne babalarÕ tarafÕndan da böyle düúünülüyor. Çocuk bakÕmÕnÕn durumuna baktÕ÷ÕmÕzda, çocuk bakÕm hizmetlerinin ne durumda oldu÷unu ele aldÕ÷ÕmÕzda gayet iç karartÕcÕ bir tabloyla karúÕlaúÕyoruz. Nüfus artÕú hÕzÕnÕn göreli yüksek oldu÷u bir ülke olarak Türkiye’de her yÕl ortalama nüfus 800.000 kiúi artÕyor, ancak 800.000 çocu÷un
do÷du÷u bir ülke olarak 0-3 yaú çocuklar için hiçbir kurumsal bakÕm hizmeti
yok. 3-6 yaú çocuklarÕ için ise kurumsal hizmetler son derece yetersiz. 200910 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda 3 yaú grubu çocuklarÕn sadece % 4’ü kurumsal
hizmetlerden yararlanÕyor. Bu oran 4 yaú grubu çocuklarda % 16, 5 yaú grubu çocuklarda % 61. 5 yaú grubu çocuklar ilkokullarÕn ana sÕnÕflarÕnda bulunabildikleri için oran yükseliyor. YaúlÕ bakÕmÕ için de kurumsal hizmetlerin
ne kadar yetersiz oldu÷unu gösterecek bir rakam, 2012’de SHÇEK ve di÷er
kamu kurumlarÕna ve özel kurumlara ba÷lÕ 297 huzur evinde sadece 19.302
kiúiye bakÕlÕyor olmasÕ. KadÕnlarÕn istihdama katÕlmasÕ açÕsÕndan en büyük
engellerden birinin çocuk ve yaúlÕ bakÕm hizmetlerindeki yetersizlik oldu÷unu görüyoruz. DolayÕsÕyla kurumsal hizmetlerin yoklu÷u kadÕnlarÕ daha çok
kiúisel düzeyde sorunu çözecek yollar bulmaya yönlendiriyor.
Buna karúÕlÕk devletin uygulamalarÕ kurumsal hizmetleri sunmak veya
teúvik etmek yerine evde bakÕmÕ teúvik yönünde oluyor. Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÕ÷Õ YaúlÕ ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürlü÷ünün yoksul
hanelerde evde bakÕm hizmetini teúvik etmek için baúlattÕ÷Õ uygulama 2008
yÕlÕndan bu yana giderek yaygÕnlaúÕyor ve belli kriterleri yerine getiren yoksul hanede % 51 üzeri özürlülük düzeyine sahip kiúilere bakan aile bireyine
net asgari ücret tutarÕnda aylÕk nakdi ödeme yapÕlÕyor.
Demek ki Türkiye’de bakÕm iúi konusunda karúÕmÕza bir kutuplaúma
çÕkÕyor. VarlÕklÕ hanelerde piyasadan ücretli iúgücü temini ile, yani ev iúçisi
temini ile kadÕnlarÕn, özellikle uzman mesleklerde e÷itim gören kadÕnlarÕn
iúgücü piyasasÕna katÕlabildi÷ini görüyoruz. Esin hocanÕn biraz önce yaptÕ÷Õ
sunumda görüldü÷ü üzere belli uzman ve profesyonel mesleklerde kadÕn
oranlarÕnÕn yüksekli÷inin gerisinde, bu ailelerde bir ev iúçisinin istihdamÕ ile
bakÕm yükümlülü÷ünün onlara devredilmesi yatÕyor. Genellikle bir ayrÕúma
temelinde gündelikçi olarak ev iúlerinde yerli kadÕn iúgücünün kullanÕldÕ÷ÕnÕ
ancak yatÕlÕ bakÕm hizmetleri söz konusu oldu÷unda göçmen kadÕn iúgücünün istihdam edildi÷ini görüyoruz. Bu iúlerin özelliklerine baktÕ÷ÕmÕzda ise
tümüyle kadÕn eme÷i oldu÷unu, düúük de÷erli bir kadÕn eme÷i oldu÷u için
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ço÷u zaman asgari ücretin ötesine geçmedi÷ini, bu alanda çalÕúma koúullarÕnÕ düzenleyen yasalarÕn olmadÕ÷ÕnÕ ve aynÕ zamanda sosyal güvenlik kapsamÕna belli úartlar altÕnda alÕnsa bile uygulamada sosyal güvenlikten yararlanan kadÕn sayÕsÕnÕn da son derece düúük oldu÷unu belirtmek gerekiyor.
Öte yandan kurumsal hizmetler söz konusu oldu÷u vakit de bunlar
özel ya da kamu kurumlarÕna ait kreúler olabilir ya da huzur evleri, yaúlÕ
bakÕm evleri olabilir, yine çalÕúanlarÕn çalÕúma koúullarÕnÕn a÷Õr, ücretlerinin
düúük oldu÷unu ve iúçi sirkülasyonunun yüksek oldu÷unu görüyoruz. Yani
kadÕnlar tarafÕndan ücretli olarak yapÕldÕ÷Õ zaman da takdir edilmeyen bir
emek türüyle karúÕ karúÕyayÕz. KutuplaúmanÕn di÷er yönünü ise kamusal
veya özel, bakÕm hizmetini temin edecek maddi gelire sahip olmayan hanelerdeki kadÕnlarÕn evde kalarak bakÕm iúini üstlenmesi ve “evi geçindiren”
erke÷e ekonomik ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ oluúturuyor. Bu tür hanelerde kadÕnlar iúgücü
piyasasÕ ve istihdamÕn dÕúÕnda kalÕyor. Patriarka kendini bu iúbölümü üzerinden sürdürüyor.
øúte bu noktada bakÕm hizmetlerinin 21. YüzyÕlda planlamanÕn mutlaka gündeminde yer almasÕ gerekti÷inin altÕnÕ çizmek istiyorum. BakÕmÕn
herkes için bir hak olarak tanÕnmasÕ, herkesin yaúamÕnÕn belli bir döneminde
bakÕma ihtiyaç duyaca÷ÕnÕn göz önünde tutulmasÕ gerekiyor. BakÕm yükünün
kadÕnlarÕn omzundan alÕnmasÕ, aile ve toplumda eúit ve adil bir úekilde paylaútÕrÕlmasÕ ve bunun üzerinden kadÕnlarÕn istihdama eúit ve güvenceli iúlerde
katÕlÕmÕn sa÷lanmasÕ, bakÕm emekçilerinin çalÕúma koúullarÕnÕn düzeltilmesi
gerekiyor.
Bu ilkeler ÕúÕ÷Õnda neler yapÕlabilir? Ne tür sosyal politika önlemleri
alÕnabilir? dedi÷imiz vakit úu tespitlerde bulunabiliriz. Türkiye’de nüfus artÕú
hÕzÕ göreli yüksek ama düúme e÷ilimi içinde. 2012’de % 1.20, buna ba÷lÕ
olarak Türkiye nüfusu her yÕl ortalama 800.000 kiúi civarÕnda artÕyor. Bunun
için her yÕl çocuk bakÕm, e÷itim ihtiyacÕnÕn saptanmasÕ ve yerel yönetimler
ve SHÇEK’e ba÷lÕ kreúler ve çocuk bakÕm evleri için bu ihtiyaçlar do÷rultusunda zamana ba÷lÕ somut hedeflerin konmasÕ gerekiyor. Milli E÷itim BakanlÕ÷ÕnÕn anaokullarÕnÕ yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ için zamana ba÷lÕ somut hedefler
konmasÕ gerekiyor. YaúlÕ nüfusun, aynÕ zamanda 65 yaú üstü nüfusun toplam
nüfus içindeki payÕnÕn artmasÕ e÷ilimi ile karúÕ karúÕyayÕz. 2012 için bu oran
% 7,7 ancak uzun dönemli projeksiyonlar bu oranÕn giderek artaca÷ÕnÕ gösteriyor. DolayÕsÕyla yaúlÕ ve engellilerin kurumsal, gündüzlü ve evde bakÕm
ihtiyacÕnÕn saptanmasÕ, yerel yönetimler ve SHÇEK’in yaúlÕ bakÕm evleri ve
huzur evleri için zamana ba÷lÕ somut hedefler koymasÕ, merkezi ve yerel
yönetim bütçelerinde bu amaca yönelik kaynak tahsisi, bakÕm sigortasÕnÕn
kurulmasÕ, bakÕm hizmetlerinde çalÕúacak nitelikli iúgücü ihtiyacÕnÕn saptanmasÕ ve yetiútirilmesi gerekiyor.
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BakÕm sigortasÕnÕn kurulmasÕ için 2013 yÕlÕnda Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÕ÷Õ YaúlÕ ve Engelli Genel Müdürlü÷ü bir taslak çalÕúÕlmasÕ yaptÕ. Ancak ardÕndan ne oldu? Hükümetin gündeminde bu bir yer bulacak mÕ?
Önümüzdeki dönemde bütün bunlarÕn soru iúareti oldu÷unu ama toplumsal
refah ve kalkÕnma açÕsÕndan bakÕma mutlaka sosyal politika önlemleri içinde
öncelikli yer verilmesi, planlama sürecine dâhil edilmesi gerekti÷ini belirterek bitiriyorum. Teúekkür ediyorum.
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KadÇn Gstihdam Paketi Üzerine
Seyhan ERDOöDU(*)
Hükümet, geçti÷imiz günlerde ÇalÕúma
ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õ ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÕ÷Õ vasÕtasÕyla bir kadÕn
istihdam paketi hazÕrlÕ÷Õ içinde oldu÷unu duyurdu. BazÕ yayÕn organlarÕnda “do÷um paketi”, “bakÕm paketi” gibi farklÕ isimlerle “müjdelenen” bu istihdam paketinin içeri÷inin ne oldu÷u konusunda açÕk bir bilgi mevcut de÷il.
Sadece kamuoyu de÷il, kadÕn istihdam
politikasÕ oluúturulmasÕnÕn taraflarÕ olmasÕ
gereken iúçi ve kadÕn örgütleri de, sosyal diyalog süreçlerinde yer almak bir
yana paketin içeri÷i konusunda bile kesin bir bilgiye sahip de÷iller.
Ancak gerek basÕndaki haberler gerekse de daha önce taslak olarak
kamuoyuna yansÕyan østihdam Stratejisinin kadÕn istihdamÕ ile ilgili bölümleri ve 4857 sayÕlÕ øú Kanununda yapÕlmasÕ düúünülen de÷iúiklikler, hükümetin kadÕn istihdamÕ konusunda nasÕl bir paket hazÕrladÕ÷Õna iliúkin fikir veriyor.
Sosyal diyalog süreçleri çalÕútÕrÕlmasa da sendikalar ve kadÕn örgütleri, østihdam Stratejisi Tasla÷Õ ve basÕna sÕzan haberler üzerinden, kadÕn istihdam paketi ile ilgili görüúlerini dile getirdiler. Platformlar kurarak, karúÕ
görüúlerini gerekçelendiren bildiriler hazÕrlayarak, ayrÕca ilginç bir biçimde
sokak eylemleri, gösteriler yaparak bu ne oldu÷u pek belli olmayan kadÕn
istihdam paketinin eleútirisini yaptÕlar.
Çünkü geçmiúteki deneyimlerine de ba÷lÕ olarak öncelikle úunu görüyorlardÕ: KadÕn istihdam paketi, kadÕnlar için, hatta sadece kadÕnlar için de÷il bütün iúçiler için, esnek çalÕúma biçimlerinin ve bu tür çalÕúma biçimlerinin kaçÕnÕlmaz sonucu olan güvencesizleúmenin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕn bir
aracÕdÕr.
økinci olarak gördükleri de úuydu: KadÕn istihdam paketinin içeri÷i,
bakÕm iúinin, özellikle çocuk bakÕm iúinin kadÕnÕn asli bir görevi oldu÷u
varsayÕmÕnÕn kurumsallaútÕrÕlmasÕ, yasallaútÕrÕlmasÕ anlamÕna gelmektedir.
(*)

Doç. Dr. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Ö÷retim Üyesi.
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KadÕn örgütlerinin kadÕn istihdam paketinin içeri÷ini de÷erlendirirken
gördükleri bu iki eksen, bir anlamda neo-liberal kapitalizmle patriarkanÕn
nerede uzlaúacaklarÕnÕ da ortaya koyuyordu. Bu uzlaúmanÕn görünürdeki
gerekçesini de kadÕn istihdamÕnÕn artÕrÕlmasÕ ihtiyacÕ oluúturmaktaydÕ.
Öncelikle úu soruyu sormak gerekir? Türkiye’de kadÕn istihdamÕ, gerçekten de genel istihdam sorunlarÕnÕn ötesinde temel bir sorun niteli÷inde
midir?
TÜøK hane halkÕ iúgücü anketlerinden daha ilk baúvuruda elde edilecek veriler, Türkiye’de kadÕn istihdamÕnÕn özel bir istihdam stratejisi geliútirilmesini hak edecek çok temel bir sorun oldu÷unu ortaya koyuyor: 2012 yÕlÕ
ortalamasÕ olarak kadÕnÕn kentsel yerlerde iúgücüne katÕlÕm oranÕ % 26,1,
kÕrsal yerlerde % 36,9. AynÕ oranlar erkekler için sÕrasÕyla % 71,0 ve % 71,2.
østihdam oranlarÕ kadÕnlar için kentlerde % 22, kÕrsal yerlerde % 35,6. AynÕ
oranlar erkekler için sÕrasÕyla, % 64,3 ve % 66,5. Türkiye, kadÕnÕn iúgücüne
katÕlÕm ve istihdam oranlarÕ açÕsÕndan OECD ülkeleri içinde sonuncu durumda.
KadÕn istihdamÕna iliúkin bu niceliksel sorunun getirdi÷i bir de dezavantaj var: Konunun niteliksel yanÕnÕ tartÕúmamÕzÕ büyük ölçüde engelliyor.
KadÕnÕn iúgücüne katÕlÕm ve istihdam oranÕ o kadar düúük ki iúin niteliksel
boyutunu tartÕúmaya gelemiyoruz. Erkek istihdamÕ niteliksel boyutuyla tartÕúÕlÕrken kadÕn istihdamÕnda niceliksel boyut öne çÕkartÕlÕyor.
Türkiye’de kadÕnÕn iúgücüne katÕlÕm ve istihdam oranlarÕnÕn düúüklü÷ünün temel bir sorun oldu÷unu belirttikten sonra bir de úu soruyu sormak
gerekiyor? Son yÕllarda farklÕ kamusal politikalara konu edinilmeye baúlanan
bu sorun, yeni bir sorun mudur?
Türkiye’de kadÕnÕn iúgücüne katÕlÕmÕnÕn ve istihdam oranÕnÕn düúüklü÷ü eski bir sorun. DünyanÕn di÷er pek çok ülkesinde oldu÷u gibi Türkiye’de de kadÕn, toplumdaki cinsiyetçi iú bölümü nedeni ile emek piyasalarÕnda ikincil iúgücü durumunda olmuútur. Piyasa dÕúÕ ev içi / bakÕm eme÷i
haricinde esas olarak ücretsiz aile iúçisi konumunda tarÕmsal üretime katÕlan
kadÕn, 1950’li yÕllardan sonra ithal ikamesine dayanan sanayileúme, GSYøH
içinde tarÕmÕn payÕnÕn azalmasÕ ve hÕzlÕ kÕrdan kente göç süreci içerisinde
iúgücü dÕúÕna atÕlmaya baúlandÕ. 1950-1980 yÕllarÕ arasÕnda sanayi ve hizmetler sektöründe yeterli bir istihdam talebi ile karúÕlaúamayan kadÕnÕn iúgücüne
katÕlÕm oranÕ 1955’te % 72’den 1980’de % 46,3’e düúerken aynÕ süreç erkeklerde % 96,3’ten % 84,9’a düúüú úeklinde oluútu. TarÕm bu dönemde
kadÕnlar için hala temel istihdam sektörü niteli÷indeyken, niceliksel yönüyle
kadÕn istihdamÕ sorunu, günümüzde de oldu÷u gibi kadÕnÕn kentsel yerlerde
istihdam olanaklarÕ bulamamasÕ olarak biçimlenmiú bulunuyordu.
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Türkiye’nin çevre fordizmi olarak niteleyebilece÷imiz bu döneminde
kadÕnlar, geliúmiú kapitalist ekonomilerde yaúandÕ÷Õ biçimde güçlü bir biçimde piyasaya çekilme süreci yaúamadÕlar.
1980 sonrasÕnda ihracata dönük büyüme stratejisi döneminde de kadÕnÕn iúgücüne katÕlÕm oranlarÕ azalmaya devam etti. 1980’yÕlÕnda % 46,3 olan
oran 1988’de % 34,3’e, 1999’da % 30’a ve 2007’de % 23,6’ya kadar geriledikten sonra, yavaú bir artÕúla 2012 yÕlÕnda % 29,3 olabildi. 1988 sonrasÕ
Hane HalkÕ øúgücü Anketlerini temel alarak kentsel ve kÕrsal yerler ayrÕmÕnda kadÕnÕn iúgücüne katÕlÕm oranlarÕnÕn seyrine baktÕ÷ÕmÕz zaman kÕrsal yerlerde 1988 yÕlÕnda % 50,7 olan oranÕn 2008 yÕlÕnda % 32,8’e düútü÷ünü, kriz
sonrasÕ dönemde bir miktar artÕúla 2012 yÕlÕnda % 36,9 oldu÷unu görüyoruz.
Kentsel yerler için ise 1988’de % 17,7 olan iúgücüne katÕlÕm oranÕnÕn
2000’li yÕllarÕn ortalarÕna kadar de÷iúmedi÷ini (2004 % 17,7) ancak 2000’li
yÕllarÕn ortalarÕndan itibaren artmaya baúladÕ÷ÕnÕ, bu artÕúÕn 2008 krizinden
sonra hÕzlandÕ÷ÕnÕ ve ama 2012 yÕlÕ itibariyle kadÕnÕn kentsel yerlerde iúgücüne katÕlÕm oranÕnÕn hala % 26,1 oldu÷unu görüyoruz. Bu görünümün de
bize 1980 sonrasÕ neo-liberal küreselleúme sürecinde Türkiye ekonomisinin
uluslararasÕ iúbölümü içindeki konumunun kadÕn eme÷ini yÕ÷Õnsal olarak
piyasaya çekecek yeterlikte bir talep yaratmadÕ÷ÕnÕ yansÕtÕyor diyebiliriz.
Bilindi÷i gibi, 1960’lÕ yÕllarda ekonomik geliúmeyle kadÕn istihdamÕ
arasÕndaki iliúki için U úeklinde e÷ri hipotezi öne sürülmüútür. Bu hipotez,
ekonomik büyüme süreci içerisinde, tarÕmsal ekonominin toplam gayrÕ safi
yurt içi hasÕla içerisindeki payÕnÕn azalmasÕyla tarÕm istihdamÕnÕn, buna paralel olarak da kadÕn istihdamÕnÕn azalaca÷ÕnÕ, ancak daha sonra sanayileúmeyle birlikte kadÕn istihdamÕnÕn yükselece÷ini öne sürmektedir. Hipotez,
gerek geliúmiú kapitalizmler için gerekse çevre ve yarÕ çevre ülkeler için,
fordist ve post-fordist dönemlere uyarlanmÕú, çeúitli karúÕlaútÕrmalÕ ekonomik çalÕúmalara konu olmuútur. 2. Dünya savaúÕ sonrasÕnda geliúmiú ekonomilerdeki güçlü büyümenin ve 1980 sonrasÕ çevre ülkelerde görülen ihracata
dayalÕ büyümenin bu ba÷lamda kadÕn istihdamÕnda U e÷risinin yükselen
bölümüne geçilmesini sa÷layaca÷Õ tartÕúÕlmÕútÕr. 1980 sonrasÕ tarÕm sektörünün küresel kapitalizme entegrasyonu sürecinde yÕ÷Õnlar halinde tarÕmsal
üretim dÕúÕna fÕrlatÕlan kadÕnlarÕn, kentlerde ve serbest ihracat bölgelerinde
esnek ve güvencesiz koúullarda ucuz iúgücü olarak istihdam edilmelerinin
eme÷in feminizasyonuna yol açaca÷Õ yaklaúÕmÕ da post-fordist U e÷risi hipotezi çerçevesinde yorumlanabilir.
Türkiye’de kadÕn istihdamÕnda fordist dönemde U e÷risi hipotezini
güçlü bir biçimde do÷rular mahiyette geliúmeler görmüyoruz. Türkiye’de
fordist dönemde ithal ikamesine dayalÕ sanayileúme sürecinin ülkeye özgü
özellikleri, iç piyasa talebine ba÷lÕ büyüme sürecinde nispeten yüksek ücret57

ler, desteklenen sanayi sektörlerinin sermaye yo÷un sektörler oluúu, kÕrdan
kente gelen e÷itimi düúük kadÕnlarÕn göreli olarak artan refahlarÕ ve ev içi
eme÷ini kabul edilir bulmalarÕ ve di÷er arz ve talep yönlü faktörler bu durumun açÕklayÕcÕ faktörleri olarak tartÕúÕlmaktadÕr.
Post-fordist dönemde de kadÕn istihdamÕnda U e÷risinin yükselen bölümüne radikal bir geçiúin oldu÷unu söylemek mümkün görünmüyor. 1980
sonrasÕ ihracata dönük iktisat politikalarÕ kapsamÕnda pek çok Asya ülkesinde görüldü÷ü biçimde kadÕnÕn ucuz iúgücü olarak, esnek, güvencesiz, ihracata dönük serbest bölgelerde yaygÕn istihdamÕ olgusu, Türkiye’de güçlü bir
biçimde kadÕn istihdamÕnÕ artÕran dönüúüme temel teúkil edemiyor. Bu da
Türkiye’de gene 80 sonrasÕ ihracata dönük iktisat politikalarÕnÕn kendi özelliklerine ba÷lÕ olarak açÕklanabilir. Özellikle 90’lÕ yÕllardan sonra, Türkiye’nin neo-liberal küreselleúme sürecine eklemlenmesinde spekülatif sermayeye a÷ÕrlÕk veren finansal serbestleúme sürecinin, istihdam yaratmayan
büyüme politikalarÕyla bütünleúen dinamikleri bu süreç açÕsÕndan açÕklayÕcÕ
olmaktadÕr.
Özetle diyebiliriz ki Türkiye’de, gerek arz gerekse talep taraflÕ mekanizmalar, iç talebe yönelik/ithal ikameci politikalarla biçimlenen Fordist
dönemde kadÕn istihdamÕnda olmasÕ beklenen artÕúÕ sa÷layamadÕ÷Õ gibi, 1980
sonrasÕ dönemde neo-liberal küreselleúmenin getirdi÷i uluslararasÕ iúbölümüne ihracata yönelik emek yo÷un, özellikle kadÕn eme÷i yo÷un üretimle
eklemlenen ülkelerde görülen ölçekte bir kadÕn istihdamÕ artÕúÕnÕ sa÷layacak
do÷rultuda iúlemedi.
KadÕn istihdamÕndaki bu e÷ilimler, Türkiye’de toplumsal refah politikalarÕnda aileye ve ev içinin görünmeyen emekçisi olarak kadÕna yüklenilmesine, bakÕm hizmetlerindeki kurumsallaúmanÕn son derece zayÕf kalmasÕna yol açtÕ. Bu da, geri dönüúle, kadÕnÕn cinsiyetçi iúbölümü içindeki eú ve
anne rolünü güçlendiren ve muhafazakârlÕ÷Õ besleyen politik ortamÕ destekledi.
øúte bugün biz böyle bir arka planla kadÕn istihdamÕnÕn artÕrÕlmasÕ sorununu tartÕúmaktayÕz.
O zaman sorunu bir kez daha düúünmekte yarar var. E÷er makro ekonomik dinamikler kadÕn eme÷ini yÕ÷Õnsal olarak istihdama çekecek bir özellik arz etmiyorsa, kadÕnÕn iúgücü piyasasÕna katÕlÕmÕnÕn ve istihdamÕnÕn artÕrÕlmasÕ son yÕllarda neden daha fazla tartÕúÕlÕr ve paketlere konu edilir hale
gelmiútir.
Bu sorunun yanÕtÕnÕ kapitalist neo-liberal küreselleúmede Türkiye’nin
uluslararasÕ iúbölümüne eklemlenme sürecinin getirdi÷i bir içsel dinamikten
çok, bir kÕsmÕ dÕúsal, farklÕ siyasal dinamiklerde aramak gerekti÷i kanÕsÕndayÕm.
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Bunlardan birincisi uluslararasÕ dinamiklerdir. Türkiye’nin Birleúmiú
Milletler’in KadÕna KarúÕ Her Türlü AyÕrÕmcÕlÕ÷Õn Önlenmesi Sözleúmesini
onaylamÕú olmasÕ nedeniyle uygulamayla ilgili taahhütleri ve bu uygulamanÕn izleme mekanizmalarÕ, ama daha da önemlisi Avrupa Birli÷ine adaylÕk
sürecinin getirdi÷i yükümlülükler, Avrupa Birli÷i’ne üye ülkelerle kÕyaslandÕ÷Õnda son derce düúük olan kadÕn iúgücüne katÕlÕm ve istihdam oranlarÕnÕn
yükseltilmesi yönünde politikalar geliútirilmesini zorunlu kÕlmaktadÕr.
Avrupa Birli÷i istihdam politikasÕnda di÷er eksenlerin yanÕ sÕra kadÕn
istihdamÕ temel bir eksen olarak ortaya çÕkmaktadÕr. AyrÕca Avrupa Birli÷inin bütün di÷er sosyal politikalarÕna kÕyasla, eúitlik politikalarÕ en eski ve
ba÷layÕcÕ nitelik taúÕyan tüzük ve direktiflere en fazla konu edilen sosyal
politikalardÕr. DolayÕsÕyla Avrupa Birli÷ine uyum politikalarÕ Türkiye’de
kadÕn istihdamÕnÕn durumunu müzakere süreci içerisinde birinci plana getirmiútir diyebiliriz.
økinci dinamik, kadÕn örgütlerinin, sendikalarÕn, demokratik kitle örgütlerinin patriarkal yapÕya karúÕ verdikleri topyekun mücadeledir. Son iki
on yÕl, sadece kadÕn eme÷i alanÕnda de÷il, erkek egemen yapÕya karúÕ her
alanda verilen mücadelenin yükseldi÷i yÕllardÕr. Önce kadÕna karúÕ úiddet
alanÕnda, kadÕnÕn cinselli÷i üzerine getirilen baskÕ alanÕnda baúlayan baúkaldÕrÕú, daha sonra her alanda eúitlik mücadelesine yöneldi ve giderek istihdam
alanÕna da yansÕdÕ. Onun için ikinci dinami÷in, gerçekten konunun sahiplerinin gündeme getirdi÷i bir dinamik oldu÷unun altÕnÕ çizmek gerekir.
Bir üçüncü dinami÷in de düúünsel alandaki kadÕn eme÷ini büyüme ve
kalkÕnma eksenli tartÕúma dinami÷idir diyebiliriz. Bu alandaki tartÕúmada da
iki farklÕ e÷ilim görüyoruz. Bunlardan birincisi, daha çok neo-liberal epistemik topluluklarÕn yönlendirdi÷i e÷ilimdir. Örne÷in Dünya BankasÕ, kadÕn
istihdamÕnÕn artÕrÕlmasÕnÕ, büyüme ba÷lamÕnda bir rekabet faktörü ve üretken
faktör olarak görüyor. Rekabetle birleútirilmiú bir büyüme yaklaúÕmÕ söz
konusu oldu÷u için de kadÕn istihdamÕnÕn artÕrÕlmasÕ açÕsÕndan esnek çalÕúma
biçimlerini ön plana çÕkarÕyor. økinci e÷ilim ise farklÕ bir epistemik topluluk
olma çabasÕnda olan UluslararasÕ ÇalÕúma Örgütü’nün istihdam alanÕndaki
“uygun iú” yaklaúÕmÕdÕr. Türkiye’de uygun iú kavramÕnÕn UluslararasÕ ÇalÕúma Örgütü VasÕtasÕyla ön plana getirildi÷ini görüyoruz. Uygun iú kavramÕnÕn önemli bir ekseni sosyal güvenlik kapsamÕnda, özgürce seçilmiú iúlerin kadÕn erkek herkes için yaratÕlmasÕ ba÷lamÕnda kadÕn istihdamÕnÕn artÕrÕlmasÕdÕr..
Türkiye’de kadÕn istihdamÕnÕ artÕrmaya yönelik geniú bir söylem demeti olmakla birlikte, uygulamadaki önlemlerin neler oldu÷una baktÕ÷ÕmÕz
zaman daha çok neo-liberal epistemik topluluklarÕn savlarÕna uygun bir önlemler demeti ile karúÕ karúÕya oldu÷umuzu görüyoruz. Bu önlemler, mikro
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kredi, beceri e÷itimleri, iú ve aile yaúamÕnÕ birleútirme söylemine dayanÕlarak
esnek çalÕúma biçimlerinin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve iúveren teúvikleri olarak
listelenebilir. Bu önlemler içinde de kadÕnÕn aile içi yükümlülükleri ile
uyumlu bir biçimde istihdama dâhil olabilece÷i iddiasÕyla esnek çalÕúma
biçimlerinin artÕrÕlmasÕna ve iúveren teúviklerine a÷ÕrlÕk veriliyor. KadÕn
Eme÷i ve østihdamÕ Giriúimi Platformu’nun saptamalarÕna göre, Türkiye’de
kadÕn istihdamÕnÕ geliútirmeye dönük çabalar, “kadÕnlarÕn e÷itim düzeylerinin artÕrÕlmasÕ, kadÕn giriúimcili÷inin desteklenmesi ve esnekleútirmeye yönelik düzenlemelerle sÕnÕrlÕ” kalÕyor. KEøG, giriúimcilerin dâhil oldu÷u kendi hesabÕna çalÕúanlar içinde kadÕnlarÕn yüzde 90’ÕnÕn sosyal güvenlik kapsamÕ dÕúÕnda gelir getirici faaliyete katÕldÕ÷ÕnÕn altÕnÕ çiziyor. Yine KEøG
Platformu’nun belirlemelerine göre, iúveren teúviklerinin kadÕn istihdamÕna
dönük etkileri sÕnÕrlÕ düzeyde. Öte yandan, kadÕn istihdamÕnÕ artÕrmaya dönük hedefler ile çok çocuk yapma politikasÕ ve çok çocu÷un sosyal politika
önlemleri ile desteklenece÷ine iliúkin vurgular çeliúkili politik hedeflere
iúaret ediyor. Listelenen bu önlemlerin tümü bir meta olarak kadÕn iúgücü
talebini ve kÕsmen de kadÕn iúgücü arzÕnÕ etkilemeye yönelik önlemler. Yani
iúin içerisinde ne makroekonomik anlamda bir planlama var ne de sosyal
anlamda bir planlama var. KÕsacasÕ, neoliberal küreselleúmeye, varsayÕlan
eklemlenme koúullarÕnda, iúgücü arzÕnÕ ve iúgücü talebini etkilemeye yönelik
bir yaklaúÕmla karúÕ karúÕyayÕz diyebiliriz. Böyle bir yaklaúÕmda sermaye
birikim sürecinin finansallaúmasÕnÕn önüne geçilmesi, ihracatÕn ithalata ba÷ÕmlÕ yapÕdan kurtarÕlmasÕ vb. makro ekonomik perspektifler söz konusu
olmadÕ÷Õ gibi, yaratÕlacak iúlerin niteli÷inin insanca olmasÕnÕ planlayan sosyal bir yaklaúÕm da söz konusu de÷il.
KadÕn istihdam paketinde “müjdelenen” bakÕma iliúkin önlemlerin ise
kÕsa zamanda gündemden kalktÕ÷ÕnÕ ve giderek kamu kesimi ile sÕnÕrlandÕ÷ÕnÕ görüyoruz. KaldÕ ki bakÕma iliúkin önlemlerin kadÕn üzerinden tartÕúÕlmasÕ
tam da patriarkal bir anlayÕúÕn sonucudur. 1990’lÕ yÕllarÕn baúÕnda dört kadÕn
akademisyen, Sa÷lÕk BakanlÕ÷ÕnÕn düzenledi÷i çocuk bakÕmÕ sorunu üzerine
bir panele katÕlmÕútÕk. ArkamÕzda bir afiú asÕlÕydÕ. “KadÕnÕn Çocuk BakÕm
Sorunu” yazÕyordu. Biz dört kadÕn “çocuk bakÕmÕ neden kadÕnlarÕn sorunu
olsun” diye sorduk paneli düzenleyenlere. Paneli düzenleyen ço÷u erkek
bakanlÕk mensuplarÕ hayretle bize baktÕlar. Yani kimin sorunu olacaktÕ gibilerden. ùimdi aynÕ hayreti, muhafazakâr kimli÷i giderek daha da güçlendirilen bu siyasi iktidar zamanÕnda, giderek daha fazla dinsel temellere dayandÕrÕlan patriarkal anlayÕú sahiplerinde görmekteyiz.
Sonuç itibariyle kadÕn istihdamÕnÕ artÕrmaya yönelik olarak getirilen
önlemler, esnekleúme üzerinde yo÷unlaúÕyor. Esnekleúmenin kadÕn iúgücü
maliyetlerini düúürece÷i ve ev ve bakÕm iúlerinin kadÕnÕn görevi oldu÷u yolundaki patriarkal anlayÕú çerçevesinde, esnek çalÕúma biçimleri sayesinde
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kadÕnlarÕn ev ve bakÕm iúine de zaman ayÕrabilecekleri bir biçimde iúgüçlerini arz etmek isteyecekleri varsayÕlÕyor. Ama esnekleúmeyle gelen güvencesizleúme, kadÕnlarÕn ortalama ücretlerindeki zaten aleyhlerine olan durumun
daha da aleyhlerine dönmesi, çalÕúma koúullarÕnÕn kötüleúmesi ve emeklili÷in kadÕnlar için bir hayal haline gelmesi tartÕúmaya dâhil edilmiyor. Belirli
süreli çalÕúmaya, taúeron iúçili÷ine, geçici istihdama, iúçi kiralamaya ve di÷er
çalÕúma biçimlerine iliúkin olarak getirilmesi düúünülen esnekleúmelerin,
kadÕn istihdamÕnÕ artÕrmaktan çok, tüm istihdamÕn güvencesizleútirilmesi
sonucunu verebilece÷i yolundaki uyarÕlar dikkate alÕnmÕyor.
KadÕn istihdamÕnÕn niceliksel boyutunu artÕrma ve kadÕnlarÕn iúgücüne
katÕlÕm oranÕnÕ 2023 yÕlÕnda % 38’e çÕkarma hedefi bile kadÕn istihdamÕ açÕsÕndan Türkiye’nin önümüzdeki on yÕl boyunca da OECD ülkeleri içinde en
geride olaca÷ÕnÕ gösteriyor. KadÕn istihdamÕna yönelik bir ekonomik ve sosyal planlama olmadÕkça bu konumun devam edece÷i anlaúÕlÕyor. Yoksa bütün bu kadÕn istihdamÕnÕ artÕrma söylemi altÕnda sürdürülen tartÕúmalar, sonuç itibariyle istihdamÕ esnekleútirmenin ve güvencesizleútirmenin ötesine
geçmeyecektir kanaatindeyim.
Teúekkür ederim.
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Arzu ÇERKEZOöLU. Birkaç noktaya de÷inmek istiyorum müsaadenizle. SayÕn hocam kadÕn istihdam tartÕúmalarÕna yol açan etkenlerden bir
tanesinin de uluslararasÕ dinamikler oldu÷unu söyledi. Özellikle de AB üyelik süreci. øki gün önce Brüksel’de bir toplantÕ yapÕldÕ 21 Ocakta. DøSK adÕna da ben katÕldÕm. Avrupa Birli÷i müzakereleri sürecinde 19. FasÕl var biliyorsunuz, iúte sosyal politika ve istihdam konularÕnÕn tartÕúÕldÕ÷Õ ve ÇalÕúma
BakanlÕ÷Õ yetkililerinin, sosyal taraflarÕn, iúverenlerin, iúçi örgütlerinin ve
Avrupa’daki sosyal taraflarÕn ILO’nun da içinde oldu÷u bir heyetti, bir üst
düzey bir toplantÕ gerçekleútirdik. 19. FasÕl açÕlsÕn mÕ açÕlmasÕn mÕ diye.
ÇalÕúma BakanlÕ÷Õ sunumlarÕnÕ yaptÕ. Bu konuda özellikle istihdam alanÕnda,
yasalar, 6356’nÕn çÕkÕúÕ vs. çok önemli geliúmelerin oldu÷unu filan anlattÕ
Türkiye’de. AynÕ gün bir de baktÕk ki bu bir buçuk ay öncesinden belirlenmiú bir toplantÕydÕ, aynÕ gün 21 Ocakta tesadüf bu ya baúbakan da Brüksel’e
gitti ve orda Avrupa Birli÷i’nin üst düzey temsilcileriyle çeúitli görüúmeler
yaptÕ. ùunu gördüm ki paylaúmak isterim sizlerle de, aslÕnda, bu konuda
evet, Avrupa Birli÷i’nin çeúitli standartlarÕ, kriterleri var. Bunlar tartÕúÕlÕyor.
Sosyal taraflar olarak biz de buradaki gerçekleri kuúkusuz ortaya koyduk.
Türkiye’deki genel durumu ve çalÕúma yaúamÕna iliúkin ama úunu gördük ki,
orada aslÕnda hem Türkiye’ye yansÕmalarÕ açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda bugün
mevcut hükümet açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda Avrupa Birli÷i’ne giriú süreci ve
hani o noktadaki kriterleri yerine getirme konusu herhangi bir yol haritasÕ
olmaktan çok aslÕnda bugün iç siyasette hükümetin gelmiú oldu÷u nokta,
sÕkÕúmÕú oldu÷u durum, iúte bunca yolsuzluk, hÕrsÕzlÕk vs. nin ortaya çÕkmasÕyla, hukuku bütünüyle devre dÕúÕ bÕrakan bir yaklaúÕmla bütün bunlarÕ örtbas etmeye çalÕútÕ÷Õ bir dönemde Avrupa Birli÷i üzerinden aslÕnda kendisine
yeni bir alan açmaya ve bir soluklanma aralÕ÷Õ açmaya çalÕúÕyor.
BunlarÕn gerçekli÷inin olmadÕ÷ÕnÕ o toplantÕda, hem istihdam politikalarÕnÕn tartÕúÕldÕ÷Õ toplantÕda hem de baúbakanÕn yaptÕ÷Õ temaslar ve ordan
çÕkan sonuçlar açÕsÕndan görmüú olduk. Yani sonuçta gerçekten bizim hani
kadÕn istihdamÕnÕ artÕrmak bakÕmÕndan sayÕn hocamÕn son sözlerine vardÕrÕrsam buradan kendi dinamiklerimiz üzerinden gerçekleútirece÷imiz gerçek bir
sürecin bu dinamiklerin geliútirilmesinin ne kadar önemli oldu÷unu bir kez
daha orda görmüú olduk.
Birkaç küçük bilgiyi daha paylaúmak istiyorum. Evet, kadÕn istihdamÕna dönük úu an hükümetin güncel olarak gündeminde olan politikalar
hocamÕzÕn da söyledi÷i gibi bir bütünün parçasÕ. Biz bunu iúyerlerinde iúçi
arkadaúlarÕmÕza da böyle anlatÕyoruz.
Dört tane saç aya÷Õ var aslÕnda. Bir tanesi iúte taúeronlaútÕrmanÕn tamamen serbestleútirilmesi, Türkiye cumhuriyetinin aslÕnda bir taúeron cum62

huriyetine dönüútürülmesi, kiralÕk iúçi bürolarÕ, özel istihdam bürolarÕ, daha
önce cumhurbaúkanÕ veto etmek zorunda kaldÕ. Bugün kadÕnlar üzerinden
gündeme getiriliyor. ÇalÕúma BakanÕ bunu çok açÕkça söyledi. Bize birebir
toplantÕlarda hep söylüyor. Ama kamuoyunda da söyledi. Dedi ki özel istihdam bürolarÕnda biz özellikle kadÕnlarÕ çalÕútÕrmak üzere gündeme getirece÷iz dedi.
Üçüncüsü biliyorsunuz iúgücü maliyetlerini azaltmak açÕsÕndan úimdilik bir baúka bahara kaldÕ÷ÕnÕ söyledi÷i çalÕúma bakanÕnÕn kÕdem tazminatÕ
yükümlülü÷ünün iúverenler açÕsÕndan ortadan kaldÕracak bir yaklaúÕm.
Dördüncüsü de kadÕnlara dönük bu istihdam paketi hazÕrlÕklarÕ. Bütün
bunlar, hükümetin ana yönelimlerini, bütün belgelerinden biz biliyoruz.
Kuúkusuz ama úu çok net ki bence bu süreç, özellikle kadÕn istihdamÕna dönük, kadÕn eme÷ine dönük tüm bu hazÕrlÕklar, düzenlemeler yapÕlÕrken evet,
ne kadÕn örgütlerine ne de bu sürecin do÷rudan muhatabÕ olan emek örgütlerine hiçbir biçimde danÕúÕlmamÕútÕr. Biz bu noktada, bu tartÕúmalar ilk ortaya
çÕktÕ÷Õ andan itibaren, yaklaúÕk üç aydÕr, DøSK, KESK ve Türk Tabipleri
Birli÷i’nin ça÷rÕsÕyla bir kadÕn eme÷i platformu oluúturduk. Otuzun üzerinde
emek örgütünün, kadÕn örgütünün, siyasi partilerimizin, di÷er kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin, çeúitli kadÕn platformlarÕnÕn içinde oldu÷u bizim
ça÷rÕmÕzla oluúan bir platform bu. Merkezi olarak oluúturduk ama úu an beú
tane ilde kadÕn eme÷i platformlarÕ oluútu. Ankara, østanbul, øzmir, Antalya
ve Mersin’de. Önümüzdeki günlerde di÷er kentlerde de aynÕ úekilde kadÕn
eme÷i platformlarÕ oluúumlarÕ devam edecek. Ve bu konuda çeúitli tartÕúmalar, iúte Ankara ve østanbul’da birer forum yaptÕk ve bu istihdam paketine
iliúkin hükümetin kadÕn eme÷i platformu olarak yaklaúÕmÕmÕzÕ kamuoyuyla
da paylaútÕk. AslÕnda Türkiye’de benim bilebildi÷im kadarÕyla bu kadar geniú çerçevede oluúan ilk kez bir kadÕn platformu oldu÷unu düúünüyorum.
Son söz de, sendikalar açÕsÕndan bir úey söyleyip bitirmek istiyorum,
korsan sunum gibi olmasÕn. AslÕnda sendikalarÕn bugün içinde bulundu÷u
durum, sendikal kriz vs. her nasÕl tanÕmlayacaksak tanÕmlayalÕm, sendikalar
bugün Türkiye’de güçlü bir noktada de÷il. Gerek nicel, gerek nitel anlamda.
Bunun tabi ki birinci sorumlulu÷u ya da nedeni, genel olarak tüm dünyada
ve Türkiye’de bir sermaye stratejisi olarak uygulanan güvencesizleútirme bu
yeni iúçileútirme politikalarÕ ama bir yanÕ da kuúkusuz sendikalarÕn da öz
eleútirel olarak bu konuya yaklaúmasÕ gerekir. O açÕdan bakÕldÕ÷Õnda da aslÕnda kadÕn iúçilerin örgütlenmesi, kadÕn eme÷ine dönük bu politikalara karúÕ
güçlü bir sendikal stratejinin, politikanÕn hayata geçirilebilmesi bugün sendikalar açÕsÕndan da sadece hani yönetimde bir kadÕn olsun, ya da iúte hani
temsiliyette kadÕnlar olsun demenin ötesinde kuúkusuz bu çok önemli ama
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bir sendikal strateji tartÕúmasÕ yapÕlacaksa bugün açÕsÕndan, bir emek siyaseti
konuúulacaksa kadÕn eme÷inin örgütlenmesi, kadÕn iúçilerin örgütlenmesi
her düzeyde bu stratejinin olmazsa olmaz bir parçasÕ olarak ele alÕnmak durumunda sendikalar açÕsÕndan bununu da altÕnÕ çizmek istedim.
Teúekkür ediyorum.
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Gnsan ve Planlama, II
E÷itim ve Bilimin Tablosu, Gelece÷i

Orhan BURSALI, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. RÕfat OKÇABOL
Prof. Dr. Metin DURGUT
Prof. Dr. Ça÷lar GÜVEN
Prof. Dr. Taner TøMUR
ølter Ertu÷rul

65

66

Orhan BURSALI (*). Bilsay Kuruç hocam bizi itti tabi bu iúin içine. Geçen seneden
beri bir ö÷renci olarak aranÕzda bulunmaktan çok
da mutluyum. Ö÷renci olarak derken, ö÷renciler
niye burada de÷il diye aramÕzda konuúup durduk
bir parça, yemekte ve ayaküstü. Yani bu planlama fikrinin veya buradaki tartÕúmalarÕn gelece÷e
en iyi iyi bir úekilde taúÕyacak olan ö÷rencilerin
olmasÕ gerekir diye düúünmüútük.
Acaba bizim hocalar, ö÷rencileri buraya
gelmeye mecbur mu etmiyor diye düúündük.
Mesela hoca dese ki, çocuklar bugünkü dersiniz bugünkü konunuz, planlamadÕr. øki gün izleyeceksiniz, oradan raporlar sunacaksÕnÕz. Falan dersiyle
ilgili notlarÕnÕz sÕnavlarÕnÕz buradan verilecek, sonra da tabii ki ö÷renciler
buraya gelecekler, yeni bir úeyle karúÕlaúacaklar. Bu kadar kapsamlÕ bir sunumla okullarÕnda tanÕútÕklarÕnÕ ben sanmÕyorum. Yani bir takÕm mecburiyetler kurulursa burada gençleri görürüz. Daha fazla genç görürüz diye düúündük.
Planlama yani bana göre çok zor bir úey. Çünkü Türkiye’de olmayan,
hiç kimsenin umurunda olmadÕ÷Õ bir konuyu tartÕúmaya ve sonra sesi çevreye, Ankara’ya duyurmaya çalÕúmak. Zor bir olay! Bilsay hocamla geçen gün
konuúurken, gökdelenlerin gökyüzüne do÷ru yükseliúi planlanÕyor bu ülkede
demiúti.
Bu alandaki zorluklarÕmÕzÕn temelinde yatan, ülke yönetimlerinin
planlamayÕ tamamen gündeminden çÕkarmasÕ olsa gerek. Çünkü planlama
egemen olsa yönetime, ülkenin sanayisi de, e÷itimi de, okullarÕ da ve mesela
kadÕn meselesinin konuúulmasÕ, bütün bunlar çok farklÕ olurdu bugünkü
yaúadÕklarÕmÕzdan ve çok farklÕ boyutlarda her úey tartÕúÕlmaya baúlanÕrdÕ.
KadÕnlar meselesi daha önceki planlama toplantÕlarÕnÕn ana konularÕndan bir tanesi idi. Türkiye’nin çok temel bir meselesi. Bu toplantÕlarÕn kitaplarÕ hazÕrlanÕyor. O kitaplar, birer kongre yahut kurultay kitaplarÕ olmaktansa, tematik hazÕrlansa, burada çok boyutlu konuúulan kadÕn meselesi baúlÕ
baúÕna bir kitap olarak düúünülse veya sanayi, ekonomi ve di÷er konularÕ ele
alan tematik kitaplar halinde yayÕnlansa ve topluma sunulsa, acaba daha
faydalÕ olur mu diye düúünüyorum.
ùimdi burada e÷itim ve bilim ana konumuz. Cumhuriyet Bilim ve
Teknoloji dergisini 27 yÕldÕr yönetiyorum. 1400. SayÕnÕn kutlamasÕnÕ yaptÕk
bizim ofisimizde. Kaúar peyniri ve simitle birlikte. øúte 30-40 okur geldi.
(*)

Cumhuriyet Gazetesi YazarÕ.
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YazarlarÕmÕzÕn bir kÕsmÕ geldi. Derginin e÷itim ve bilimin tartÕúma platformu, düúünce üretimi, bilgi aktarÕmÕ platformu olmasÕna hep özen gösterdik.
E÷itim ve bilim, Türkiye’nin dibe vurdu÷u iki temel konu. Bilim ve
e÷itim derken üniversiteleri de kast ederek söylüyorum aynÕ zamanda. E÷itim de dibe vurmuú durumdadÕr. Bu konulara 20. YüzyÕla geçiú açÕsÕndan
baktÕ÷ÕmÕz zaman sÕfÕr hazÕrlÕk, sÕfÕr sistem söz konusu. Tam tersine geriletilen, bastÕrÕlan, özgürlüklerin yok edildi÷i ve belli bir düúünce çerçevesinde
güdülenmeye çalÕúÕlan bir alandayÕz. Hâlbuki Bilsay hocamÕn da dedi÷i gibi
bilim her úeyde yönetici. Bilim, ürettikleriyle bir egemen güç; ekonomide,
düúüncede ve siyasette. ùu anda var olan biçimiyle ülkemizde, yeni bir ivme
ve yeni bir düúünce ve bir model oluúaca÷Õna dair umut beslemiyorum. Toplumda varlÕ÷Õ açÕsÕndan meseleye yaklaútÕ÷ÕmÕz zaman, bilimde tek tek yapÕlan çok iyi iúler var ama sistem olarak bir çöküntü söz konusu. 200’e yakÕn
üniversitemiz var. Yeni açÕlan üniversitelerde bir tane mimarlÕk fakültesi
açÕlÕyor, araútÕrma görevlileri vs var. Fakülte dekanÕ Yrd. Doç., hocasÕ da
olmuú ünlü bir mimara telefon ediyor, hocam gel de çocuklar bir mimar yüzü
görsünler gelin bir konuúma yapÕn, diyor. Bu durumda olan üniversitelerden
bahsediyoruz. Ö÷renciler bu tip yerlerde diplomalarÕnÕ ceplerine koyuyorlar
ve aynÕ di÷er en iyi üniversitenin diplomalarÕyla eúit muamele görüyorlar.
Üniversitelerin rektör atamalarÕ askeri yönetim gibi. YÖK’ü ele geçirdiler,
YÖK’ü yÕkmak istiyorlardÕ, kaldÕralÕm, gereksizdir diyorlardÕ, ama YÖK’ü
askerden, 12 Eylül generallerinden çok daha güdümlü bir hale getirdiler. Bu
kadarÕnÕ hiç kimse baúaramamÕútÕ. ùimdi üniversitedeki liyakate dayalÕ bir
sistem kuramadÕ÷ÕmÕz sürece oradan ülke için bir úey bekleyemezsiniz. Türkiye’deki üniversiteleri tahlil etti÷iniz zaman bu ortaya çÕkÕyor. Çünkü bir
iktidar-cemaat iliúkileri içinde bir üniversite sistemi var.. Beú-on tane üniversiteyi dÕúÕnda tutarak, söylüyorum.
4+4+4 sistemi ile e÷itimi böldüler ve kÕsmen dinselleútirdiler.. E÷itimin yeniden ayaklarÕ üzerine oturtulmasÕ gerek. Buradaki görüúleri, topluma
aktarma mekanizmalarÕnÕ kurma zorluklarÕmÕz da var. Ve yönetim nasÕl sÕkÕútÕrÕlÕr? Toplumsal olarak büyük farkÕndalÕklar yaratÕlabilir.
BunlarÕn hepsi zor konular. ùimdi, biz e÷itim ve bilimi tartÕúaca÷Õz burada. Hocam geçmiúi de÷il gelece÷i tartÕúÕn dedi. Yani var olanlarÕ anlatmaktan biraz öteye çÕkalÕm, var olmasÕ gerekeni anlatalÕm. Durumu görelim fakat gelecek için düúünceler, modeller, kÕúkÕrtÕcÕ bir takÕm varsayÕmlar ortaya
sürüp onlarÕ tartÕúalÕm dedi.
Ben Bilsay hocanÕn bana iletti÷i bu görevi öncelikle dile getireyim.
Önce sözü Ça÷lar Güven Hocama vereyim.
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Metodoloji ve Pratik
Ça÷lar GÜVEN(*)
Bildiride bilim ve sorgulama eyleminin
metodolojik sorunlarÕna de÷inecek ve e÷itime
yönelik bazÕ gözlemlere yer verece÷iz.
Bilim ve Sorgulama
ùu saptama ile baúlayalÕm: insanÕn amacÕ
dünyayÕ bilebilmek, yani bilgiye ulaúmaktÕr.
Bütün insanlÕk prati÷i de bilgiye ulaúma u÷raúÕ,
yani bir sorgulama eylemi olarak tanÕmlanabilir.
SorgulamanÕn amaçlarÕ açÕklama, bu açÕklamaya
dayanarak öngörme ve anlam yüklemedir. Sorgulama prati÷i ile bilginin ço÷almasÕ ilerleme,
bilginin yok olmasÕ ise gerileme anlamÕna gelir.
DolayÕsÕyla bilginin ço÷almasÕndan yana olmak ilericilik; bilgiye eriúimi
engellemek ve bilgiyi örtülemek ise gericiliktir.
ønsanÕn amacÕna dair yaptÕ÷ÕmÕz bu saptama her konum ve koúulda savunulabilir olsa da bildirinin amacÕ bu de÷il. Bildiride sadece bu kabulü
yapacak ve tartÕúmalarÕ bunun üzerine inúa edece÷iz.
Bilgi ihtiyaçlarÕmÕz nelerdir? Aristo’dan Kant’a kadar bu soruya verilen cevaplarÕ úöyle özetlemek mümkün:
x do÷a bilgisine olan teorik ihtiyaç
x insanlararasÕ iliúkilere dair pratik ihtiyaç
x kiúiye özgü özgürlük ihtiyacÕ
Birinci türden, yani teorik bilgiye ulaúmanÕn yolu do÷a veya fen bilimleri. Do÷a bilimleriyle elde etti÷imiz bilgiyi uygulamaya koydu÷umuzda
ikinci tür ihtiyaca da cevap vermeye baúlÕyoruz. Ancak bu aúamada sosyal
bilimler, siyaset ve yönetim bilimleri, beúeri etüdler, ve hukuk gibi disiplinlere de ihtiyacÕmÕz var1. Bu ikinci tür, yani pratik bilginin belirleyici özelli÷i
(*)
1

Prof. Dr. ODTÜ, Mühendislik Fakültesi
Türkçede terminoloji sÕkÕntÕsÕ var. Fizik ve biyolojiye bilim diyoruz, ama örne÷in tarih ve
hukukla u÷raúan akademisyenler için de bilim adamÕ sÕfatÕnÕ kullanÕyoruz. Oysa batÕ dillerinde örne÷in sosyal bilimler vardÕr ama sosyal bilimle u÷raúanlara bilim adamÕ yani “scientist” denmez. Hatta mühendislere veya matematikçilere de denmez. Bilimsellik (scientific) nitelemesi sadece fen bilimleri için kullanÕlÕr.
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ahlaka dair olmasÕdÕr. Fen bilimlerinin tüm uygulamalarÕ da kaçÕnÕlmaz
olarak ahlaki seçimler içerir. Bir baúka deyiúle pratik bilgi, ahlaki bilgidir.
Üçüncü tür bilgi ise sanat, estetik, edebiyat ve tefekkür gibi alanlarÕ içerir;
ahlaki sÕnÕrlardan büyük ölçüde ba÷ÕmsÕzdÕr.
ønsan ihtiyaçlarÕnÕ böylece sÕnÕflandÕrmak sorgulama eyleminin de bu
tasnife uygun olarak, birbirleriyle kesiúmeyen kulvarlarda sürdürülebilece÷i
anlamÕna gelmez. Oysa uygulamaya bakÕldÕ÷Õnda sorgulamanÕn ço÷u kez
birbirinden kopuk disiplinlerin çatÕsÕ altÕnda yürütüldü÷ünü görebiliriz. Gerçekten de özellikle erken modernite döneminde iúler böyle yürüyordu. Ancak zamanla anlaúÕlmaya baúlandÕ ki insanÕn farklÕ ihtiyaçlarÕ birbirlerinden
ba÷ÕmsÕz olmadÕ÷Õ gibi bilgiye olan ihtiyaç da parçalara ayrÕlarak karúÕlanamaz. Bu kavrayÕú aslÕnda yeni sayÕlmaz; örne÷in teorinin pratikten ayrÕlmazlÕ÷Õ görüúü eski YunanlÕlardan bu yana var, ancak sorgulamaya yansÕmasÕ
20. yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕndan itibaren görülmeye baúlandÕ. Buna göre bilgi bölünmez bir bütündür ve sorgulama faaliyeti bu bölünmezli÷i gözetmek zorundadÕr. Newton döneminden bu yana yürürlükte olan sorgulama prati÷inin
geçirdi÷i ve halen devam eden büyük dönüúümün temelinde bu kavrayÕú yer
alÕr.
Sorgulama metodolojisi bilginin türüne göre farklÕlÕk gösterecektir. Bu
bildiride teorik ve pratik sorgulama metodolojilerine de÷inece÷iz.
Fen bilimleri metodolojisine bilimsel yöntem ve buna göre yürütülen
çalÕúmalara bilimsel araútÕrma (scientific research) diyoruz. Bilimsel araútÕrmanÕn amaçlarÕ, açÕklama ve öngörmeden ibaret, anlam yükleme amacÕ
genelde bilimsel araútÕrma alanÕn dÕúÕnda kabul edilir. AraútÕrma süreci ya da
döngüsünün kabaca úöyle cereyan etti÷i kabul edilir:
x teori ve pratikten esinlenen gözlemler bir hipoteze yol açÕyor
x kontrollü deney yoluyla hipotez sÕnanÕyor
x çok sayÕda sÕnamada reddedilmeyen hipotezler yeni bir sÕnamada
reddedilene kadar genelleme statüsüne ulaúarak teoriye ekleniyor.
Buradan bütün genellemelerin esas itibarÕyla geçici olaca÷ÕnÕ, mutlak
bilgiye eriúmenin mümkün olmayaca÷ÕnÕ anlÕyoruz. Bu durum bilimsel yöntemin zayÕflÕ÷Õna de÷il tam aksine sa÷lamlÕ÷Õna iúaret eder.
Konuya son vermeden önce bilimsel araútÕrma yönteminin gerçek mahiyeti hakkÕnda -- bu bildiri kapsamÕnÕn dÕúÕnda kalan -- farklÕ görüú ve derin
tartÕúmalar oldu÷unu eklemek gerekir.
Pratik bilgiye ulaúmak için takip edilecek metodolojiler sadece sosyal
bilimler, beúeri etütler ve hukuk gibi alanlarda de÷il fen bilimlerinin uygulamalarÕ dahil olmak üzere bütün uygulamalÕ bilimler için gereklidir. Anla70

ma, yani anlam yüklemeyi de içermesi gereken bu metodolojiler bilimsel
yönteme göre çok daha çetrefilli sorunlar ve engellere maruzdur. AçÕklamalara úu temel sorularla baúlayabiliriz:
x sorgulama tarafsÕz yani nesnel (objective) olabilir mi?
x sorgulama eyleminden etkilenmeyen, bizden ba÷ÕmsÕz bir realite
var mÕdÕr?
x sorgulayan özne sorgulanan nesneden ayrÕútÕrÕlabilir mi?
Bu sorulara iki farklÕ cevap vermek mümkün:
x Özne nesneden ayrÕútÕrÕlabilir, yani nesnellik mümkündür ve sorgulama eyleminden ba÷ÕmsÕz olan bir realite vardÕr.
x Özne nesneden ayrÕútÕrÕlamaz, yani mutlak nesnellik sa÷lanamaz ve
var olsa da realite yoruma tabidir.
Birinci cevap pozitivist bir anlayÕú sergiliyor, bu cevabÕn özellikle fen
bilimlerinde kabul görmeyi sürdürdü÷ünü söyleyebiliriz. Buna göre de÷er
yargÕlarÕyla bozulmamÕú nesnel bir sorgulama, yani bir özne-nesne düalitesi
mümkün. Bu sayede, mutlak olmasa da, realiteye iliúkin bilgiye ulaúabiliriz.
økinci cevap ise daha eleútirici bir anlayÕú sergiliyor. Buna göre özne-nesne
düalitesi mümkün olamaz, bizden ba÷ÕmsÕz olarak var olan realiteye dair
bilgilerimiz mutlak bir nesnellikle tespit edilemez. Bu önerme sadece felsefi
bir görüú yansÕtmÕyor, Heisenberg’in 1927’de ortaya koydu÷u belirsizlik
prensibine göre özne-nesne düalitesi fizik alanÕnda da geçerli de÷il. KaldÕ ki
tüm gözlemlerimiz algÕlama sistemlerinin süzgecinden geçmek zorunda oldu÷undan tahriflere açÕktÕr. KÕsacasÕ nesnellik sa÷lama çabasÕ, sosyal bir
süreç neticesinde mutabakat sa÷lamaktan öteye götürülemez ve ister istemez
de÷er yargÕlarÕ içerir.
Bu aúamada bilgiyi sÕnÕflandÕrmada ikinci bir tasnif ortaya çÕkÕyor.
Öncelikle bizden ba÷ÕmsÕz olarak var olan, nesneler dünyasÕna ait bir realite
var. Realiteye dair bilgilere fen bilimleri yoluyla ulaúmaya çalÕúÕyoruz. Ancak insan yaúamÕnÕn asÕl ve nihai amacÕ realiteyi de içeren ve ona anlam
yükleyen hakikate (truth) ulaúmak. Yani sorgulamanÕn asÕl amacÕ hakikattir
ve bilimsel yöntem bu amacÕ gerçekleútirmek için yeterli olamaz. ølginç olan
eski YunanlÕlarÕn bu sorunun farkÕnda olmuú olmalarÕ; eski Yunancada “theoria” görerek düúünmek, tefekkür etmek; “praxis” ise teorinin uygulanmasÕ,
yani özgür bireyin eylemi anlamÕna geliyordu. YunanlÕlar pratikle ilgili sorunlarÕn teori sorunlarÕna indirgenemeyece÷ini, bunlara dair bilgilere eriúmenin farklÕ yöntemler gerektirdi÷ini anlamÕúlar. Teorinin pratikten farklÕ
oldu÷u söylemi de bu anlamda do÷rudur; teorik bilgi pratik bilgiden ayrÕlamaz ama bunlara eriúme yöntemleri birbirinden ayrÕdÕr. Yani teorinin pratikten ayrÕ oldu÷unu söylemek aslÕnda teorik bilginin prati÷e ait olan alanÕ istila
etmemesi gerekti÷i anlamÕna geliyordu.
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Bu temel kavrayÕú fen bilimlerinin Newton’la birlikte gösterdi÷i baúarÕ
ve yükseliúin etkisiyle uzunca süre unutulur oldu. Bu dönemi belirleyen geliúme teknolojinin büyük bir güç olarak ortaya çÕkmasÕ ve buna ba÷lÕ olarak
toplumsal prati÷e ait olan alanÕn gitgide daralmasÕdÕr. Bu dönemde öne çÕkan
ve halen de egemenli÷ini sürdürmekte olan pozitivist bilim anlayÕúÕ, bilimin
tercihler ve de÷er yargÕlarÕndan etkilenmeyen nesnel bir platformda cereyan
etti÷ini ileri sürer. DolayÕsÕyla pozitivizm, YunanlÕlarÕn tanÕmladÕ÷Õ teori ve
pratik ayrÕlÕ÷ÕnÕ korumaya çalÕúÕr gibidir. Oysa ortaya çÕkan durum bundan
farklÕdÕr. Teknolojideki baú döndürücü geliúmeler toplumsal prati÷i eskisi ile
kÕyaslanmayacak ölçüde derinden etkilemeye baúladÕ. Baúka bir deyiúle pratik alana ait tercihler, gün geçtikçe ve ço÷u kez, sözde bilimsel mülahazalarla pratik alan dÕúÕnda kararlaútÕrÕlÕr oldu ve bu e÷ilim git gide güç kazandÕ.
Öyle ki, sadece lafta kalan bir teori ve pratik ayrÕlÕ÷ÕnÕn, teorinin pratik alana
tecavüzünü maskelemek amacÕyla kullanÕlmaya baúlandÕ÷Õ söylenebilir. Oysa uygulamalÕ bilimlerin yükselmesi, pozitivizmin bugün dahi kendine yakÕútÕrdÕ÷Õ nesnelli÷in tutar yanÕnÕ bÕrakmamÕútÕr. De÷er yargÕlarÕnÕ bilim alanÕ
dÕúÕnda tutmak mümkün de÷ildir. Bu böyle ise nesnellik de pozitivizmin
iddia etti÷inin aksine insandan ve toplum prati÷inden ba÷ÕmsÕz biçimde sa÷lanamaz. Ne var ki pozitivizmin yerine neyin konuldu÷u henüz pek açÕk
de÷il. Daha eleútirici bir yöntemin ortaya çÕkmasÕ beklenirken ço÷u zaman
pozitivist anlayÕúÕn uygulamada hala geçerli oldu÷u görülebilir. Eleútiriden
yoksun bu yaklaúÕmÕn vahim sonucu bilimsel çalÕúmanÕn, anlamÕnÕ yitirmiú
bir nesnellik anlayÕúÕna sÕ÷Õnarak kendisini pratikten ayrÕ telakki etmesi ve
daha da vahimi, bu sözde ayrÕlÕktan do÷al olarak yararlanamak isteyecek
yerleúik iktidara ve yerleúik de÷er sistemlerine alet olma durumuna düúmesidir.
20. yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕndan itibaren bilim dünyasÕnda derin bir paradigma de÷iúikli÷inin baú gösterdi÷ini söyleyebiliriz. Devrim niteli÷indeki bu
geliúme bilimdeki Newton paradigmasÕnÕn sonuna iúaret ediyor. Newton’cu
bilim anlayÕúÕ dünyanÕn bilinebilir oldu÷u varsayÕmÕna dayanÕr. Oysa ilkin
kuantum fizi÷i, biyoloji, meteoroloji ve yöneylem araútÕrmasÕ gibi disiplinlerde ortaya çÕkan geliúmelerle dünyanÕn bilinebilir olmaktan ziyade kompleks oldu÷u görüúü öne çÕktÕ. Bu yeni durum karúÕsÕnda tüm metodolojiler
disiplin sÕnÕrlarÕnÕ aúan ve birbirine benzeyen güçlüklerle yüz yüze kalÕyorlar.
Kompleksiteyi anlamak için fen bilimlerine geri dönebiliriz. ‘Dünya
bilinebilir mi’ sorusunu, basite indirgemek pahasÕna, úu hipotezle ifade edelim:
݂ ؟ ݕሺݔଵ ǡ ݔଶ , ݔଷ ,.... ݔ ǡ ǥ)
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Hipotez,  ݔile gösterilen ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin  ݕsonucuna yol açÕp
açmadÕ÷ÕnÕ soruyor. Soruyu cevaplayabilirsek realiteye dair bilgimiz artacak
ve ilerleme kaydedece÷iz. AslÕnda soruya nasÕl cevap verece÷imizi bilmiyoruz; ama adÕm adÕm gitmek iúimizi kolaylaútÕrabilir. Örne÷in önce sadece
ݔଵ ƍin  ݕüzerindeki etkisini araútÕrabiliriz. Fen bilimlerinin elinde bunu gerçekleútirmek için kontrollü deney denilen güçlü bir silah var. Buna göre
laboratuvar dedi÷imiz bir yerde ݔଵ dÕúÕndaki bütün de÷iúkenleri kontrol
altÕna alarak sabitleme imkanÕ yaratabiliriz. Bunu yaparsak bir anlamda dünyayÕ durdurmuú olacak, sadece ݔଵ ve ’ݕdeki de÷iúimi gözleyerek aralarÕndaki iliúkinin mahiyetini araútÕrabilece÷iz. Daha sonra di÷er bütün de÷iúkenler
-- ve bunlarÕn kombinasyonlarÕ -- ile  ݕarasÕndaki iliúkiyi benzer úekilde
araútÕrarak deneyi sonlandÕrabiliriz. Deneyin baúarÕlÕ olmasÕ için iki úart var.
Birincisi laboratuvarda tam kontrolün sa÷lanmasÕ, yani ’ݕde gözlenen herhangi bir de÷iúimin sadece sÕnamakta oldu÷umuz de÷iúkenlerden kaynaklandÕ÷Õndan emin olmamÕz lazÕm. Eminsek, deneyimiz içsel geçerlilik sÕnavÕndan geçmiú demektir. Bu birinci úartÕ, yani içsel geçerlili÷i sa÷lamak nispeten kolay, zor olan ikinci úartÕn sa÷lanmasÕ. Bunu da úöyle açÕklayabiliriz:
Diyelim ki deney sonunda úu iliúkiyi saptadÕk:
 ݕൌ ݂ଵ ሺݔଵ ǡ ݔଷ ǡ  ଼ݔሻ
ArtÕk ’ݕnin davranÕúÕnÕ açÕklayabilir veya tahmin edebiliriz. Ne var ki
bu sonuca dünyanÕn durduruldu÷u laboratuvar ortamÕnda ulaúÕldÕ; iliúki acaba laboratuvar dÕúÕnda da geçerli mi? E÷er geçerliyse deneyimiz dÕúsal geçerlilik sÕnavÕndan da geçmiú olacak ve elde edilen sonuç genelleme mertebesine eriúerek teorideki yerini alacak. SÕkÕntÕ úurada: dÕúsal geçerlili÷i sa÷lamanÕn garantili bir yolu yok. ùöyle de diyebiliriz: dÕúsal geçerlilik hiçbir
zaman tam olarak sa÷lanamaz. DÕúsal geçerlili÷i kuúkulu genellemelerle
dünyada olup biteni açÕklamaya kalkmak ise safsataya düúme tehlikesine son
derece açÕktÕr. Bu tehlike laboratuvardan dahi yoksun olan sosyal bilimlerde
en üst düzeydedir.
Dikkat edilirse hipotezin sa÷ tarafÕnda ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin tam bir
listesi yer almÕyor. AslÕnda bu de÷iúkenlerin sayÕsÕ nedir onu da bilmiyoruz;
sayÕ belki sonsuza do÷ru uzanÕyor. KaldÕ ki ba÷ÕmsÕz dedi÷imiz bu de÷iúkenlerin kendi aralarÕnda karmaúÕk ba÷ÕmlÕlÕk iliúkileri de olabilir. øúte bu gözlemler ve dÕúsal geçerlilikle ilgili sorunlar kompleks sistemlere özgü ve
kompleksiteden kaynaklanan güçlüklere hatta bilinmezliklere iúaret ediyor.
Kompleksiteyi bu kadar basite indirgemek yanÕltÕcÕ olabilir ama anafikir
de÷iúmez; gerek dünyamÕz gerekse yarattÕ÷ÕmÕz teknoekonomik uygarlÕk son
derecede kompleks sistemlerden oluúuyor. Bu kavrayÕú karúÕsÕnda Newton
paradigmasÕnÕn merkezinde yer alan ‘dünya bilinebilir’ önermesinden eskisi
kadar emin olamayÕz. Bilim bize mutlak bilginin mümkün olmadÕ÷ÕnÕ zaten
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söylüyordu, ama kompleksite bunun da ötesine gidiyor: dünya belki de hiçbir zaman bilinmeyebilir.
Kompleksite karúÕsÕnda ne yapabiliriz, sorgulama metodolojimiz ne
olacak? 21. yüzyÕlda bütün bilimlerin karúÕ karúÕya oldu÷u can alÕcÕ soru
budur. Sadece fizik, iklim bilimleri, meteoroloji gibi fen bilimleri de÷il yöneylem araútÕrmasÕ, iktisat, sosyoloji ve siyaset bilimlerinde de halen bu
sorunun cevaplarÕ araútÕrÕlma safhasÕnda. Buna ba÷lÕ olarak kurulan araútÕrma kurum ve enstitülerinin sayÕsÕ bütün dünyada hÕzla ço÷alÕyor.
Kompleksite çalÕúmalarÕna erken bir örnek biyolog Ludwig von Bertalanffy’nin yarÕm asÕr önce öne sürdü÷ü genel sistem teorisidir. Buradaki
kavramlar sosyoteknik sistemleri konu edinen disiplinlerce de benimsenerek
sistem düúüncesi (systems thinking) adÕ altÕnda üniversite müfredatlarÕna
girdi.
Kompleksite çalÕúmalarÕ ve sistem düúüncesinin ana nosyonlarÕnÕ ayrÕntÕya girmeden özetlemekle yetinelim:
x bilgi disiplinlerin tasnifine tabi de÷ildir ve bölünemez, sorgulama
eylemi disiplinlerüstü olmak zorundadÕr
x teorik bilgi üretilirken pratik seçimler yapmaktan kaçÕnma imkanÕ
yoktur
x temel bilimler uygulamalÕ bilimlerden, do÷a bilimleri toplum bilimlerinden ayrÕ ilerleyemez
x geleneksel bilim paradigmasÕnÕn de÷iúmesi gerekir:
- Newton ve Leibniz’in geliútirdikleri diferansiyel ve integral hesap, nonlineerli÷i lineerize etme fikri üzerine kuruluydu
- oysa do÷a lineer de÷ildir; do÷al süreçlerdeki süreksizlikler, bölünmezlikler, kÕrÕlmalar ve tasnif dÕúÕ çatallanmalar (bifurcations)
farklÕ hesaplama yöntemleri gerektirir
x dünya birbirinden ayrÕ parçalardan oluúur, parçalara iliúkin bilgileri
birleútirerek bütüne iliúkin bilgi elde edilebilir önermesi dünyayÕ
bilmeye yetmez; kompleks bir sistemi anlamak için altsistemleri
analiz etmeden önce sistemin içinde yer aldÕ÷Õ üstsistemi sorgulamak gerekir
x sistem hiyerarúilerinde her amaç aynÕ zamanda bir araç, her araç da
bir amaç olabilir; sosyal sistemlerde :
- araçlarÕn amaçlardan ayrÕlabilir oldu÷u,
- amaç seçiminin ahlaki, araç seçiminin tamamen teknik bir seçim
oldu÷u
- dolayÕsÕyla araçlarla ilgili kararlarÕn uzmanlara bÕrakÕlmasÕ gerekti÷i
gibi önermeler suistimallere ve sÕnÕf tahakkümüne yol açar
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x dünya (realite ve hakikat) hiçbir zaman tekdüze ve yalÕn de÷ildir;
kompleksite anlaúÕlmadan do÷ru bilgi üretilemez
Son olarak bu gözlemler ÕúÕ÷Õnda e÷itim sistemindeki sorunlara ve gelecek için önerilere kÕsaca yer verelim.
E÷itim
Toplumsal kaynaklarÕn tahsisine iliúkin kararlar ilki ahlaki, ikincisi
teknik iki sorunun cevabÕna dayanÕr:
x NE YAPMALI?
uzun vadeli amaçlara ulaúmak için NE yapÕlmalÕ, yani do÷ru iú nedir?
x NASIL YAPMALI?
iú, kaynak israfÕ olmadan NASIL yapÕlmalÕ, yani iúin do÷rusu nedir?
Bu sorulardan hangisinin daha önemli oldu÷unu görmek zor de÷il:
yanlÕú iúi do÷ru yapmak yanlÕúÕ daha da yanlÕú yapacaktÕr, oysa do÷ru iúi
yanlÕú yapmak yapÕlan yanlÕútan ö÷renerek do÷ruya ulaúma imkanÕ sa÷lar.
Bu böyle olmakla birlikte 1980’lerde hÕz kazanan neoliberal doktrine göre
NE YAPMALI sorusuna en do÷ru cevabÕ piyasalar verecektir. ÇalÕúanlara
düúen, piyasa kararlarÕnÕn NASIL uygulanaca÷Õna odaklanmaktan ibarettir.
Bu neoliberal dogma zamanla bütün dünyaya kabul ettirildi. Neticede pratikle ilgili sorular teknik sorulara indirgendi, toplumlarÕn iradesi yok sayÕlarak
tercih ve seçim hakkÕ ortadan kaldÕrÕldÕ, hayati kararlar uzmanlara ve üst
kurullara tevdi edildi.
Bu dönemde bir baúka geliúme bilimsel ve teknolojik bilginin ba÷ÕmsÕz bir üretim faktörü gibi alÕnÕp satÕlan bir metaya dönüúmesidir. Bu geliúmelerle uyumlu biçimde e÷itim hizmetleri, özellikle yüksek ö÷renim arz ve
talebi piyasalara tabi kÕlÕnarak mübadeleye açÕk bir hizmete dönüúmeye baúladÕ. E÷itim ve bilginin kamusallÕk özelli÷i görmezden gelindikçe her ikisinin arzÕnda hem nicelik hem nitelik açÕsÕndan yetersizlikler ortaya çÕkarak
yaygÕnlaútÕ. Bu durum üniversiteleri temelden sarsan de÷iúimlere yol açtÕ.
Üniversite bütünüyle piyasalarÕn kÕsa vadeli taleplerini karúÕlamaya odaklandÕ, müfredatlar ve kriterler buna göre yeniden düzenlendi. Bilginin bölünmezli÷i bir yana bÕrakÕlarak sorgulamanÕn önü kesildi, ‘AmerikayÕ yeniden
keúfetmeyelim’ diyen taklitçilik öne çÕktÕ. Akademik terfi ve atamalarÕn piyasalarÕn belirledi÷i performans ölçülerine ba÷lanmasÕyla üniversiteler yarÕ
cahil hocalarla doldu. BunlarÕn yetiútirdi÷i yarÕ cahil mezunlar bütün dünyada iú baúÕndalar.
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Piyasa mantÕ÷ÕnÕn yarattÕ÷Õ tahribat di÷er kamusal mal ve hizmet sektörlerine de yayÕldÕ. Özellikle çevre tahribatÕ ve iklim de÷iúikli÷i aúÕrÕ ölçüde
hÕz kazandÕ. Ortaya çÕkan negatif dÕúsallÕklar piyasalarda küresel ve içinden
çÕkÕlmaz çöküúlere yol açtÕ. Özetle, neoliberal politikalar sayesinde realite
fütursuzca inkar edildi, hakikat piyasalar tarafÕndan tebli÷ edilir oldu, ilerleme gündemden kalktÕ, bilgi ve bilim düúmanÕ bir gericilik dünyaya hâkim
oldu.
Bu gidiúin sonunun gelece÷ine dair bir iúaret henüz görünmüyor. Belki de büyük yÕkÕmlardan sonra, yeni úartlar yeni bir düzeni zorlayacak. O
zaman yapÕlmasÕ gerekenleri sÕralamaya çalÕúalÕm:
x ilerlemeyi en üst referans olarak almak, neoliberalizmin dayattÕ÷Õ
negatif özgürlük kavramÕnÕ pozitife çevirmek
x kompleksiteyle baú edecek yeni kurumlar, enstitüler oluúturmak
x planlamaya ve projecili÷e dönerek piyasa çöküúlerini önlemek
x üniversiteyi ve bütün e÷itimi sistemini dönüútürmek
Bu liste uzatÕlabilir. E÷itim sisteminin dönüútürülmesi konusunu biraz
açarak bildiriyi tamamlayalÕm. Aúa÷Õdaki tablo de÷iúim öncesinde ve sonrasÕndaki paradigma farklarÕnÕ, yani halen geçerli olan ve olmasÕ gereken ilkelerin bazÕlarÕnÕ gösteriyor.
dönüúümden önce e÷itim

dönüúümden sonra e÷itim

dünya bilinebilir; sorgulama yoluyla
dünyayÕ bilebiliriz

dünya kompleks sistemlerden oluúur,
yeni sorgulama metodolojileri
geliútirilse dahi dünyayÕ bilemeyebiliriz

dünya parçalara ayrÕlÕr, bilgi parçalar
halinde elde edilir ve ö÷retilebilir

bilginin teorik, pratik ve estetik yönleri
birbirinden ayrÕlamaz, bütünün
özellikleri parçalarda bulunmaz

ö÷reten realite ve hakikatin ne
oldu÷unu bilir ve bu bilgiyi ö÷renene
aktarÕr

sosyal realite ve hakikat de÷iúime tabidir,
dünyayÕ açÕklama ve ona anlam yükleme
sosyal mutabakat gerektirir

e÷itim içeri÷i yazÕlÕ metinlerle
sabitlenebilir, veri ve
enformasyondan oluúur

bilgi dinamiktir, genellemeler
yanÕltabilir, tekillikler ve benzemezlikler
önemlidir

bütün ö÷renciler aynÕ tedrisat ve
deneyimlere tabi olmalÕ

ö÷renme sosyal kontekst içerisinde ancak
açÕk ve özgür diyalogla gerçekleúir

ölçme de÷erlendirme kriterleri konteksten ba÷ÕmsÕz ve nesnel olmalÕ

gerçek ö÷renme uygulamadan gelir,
de÷erlendirme uygulama gerektirir

düzene ve hiyerarúilere uyum esastÕr

düzeni sorgulamak esastÕr
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Orhan BursalÕ: Evet, Ça÷lar Güven Hoca bir vurdu. Darmada÷Õn etti,
çok radikal bir kopuú. Yani sunumuyla benim ruhumu rahatlattÕ diyeyim. Bu
düzen nereye gidiyor. ønsanlÕ÷Õ ve yaúadÕ÷ÕmÕz toplumsal düzeni yok etmeye
giden bir dünyada, çok radikal baúka bir dünyanÕn kurulmasÕnÕ bize öneriyor.
Çok bambaúka temelde bir kuruluú öneriyor. AklÕma böyle durumlarda Nobel ödülü alan Joseph Conrad’Õn o radikal düúüncesi gelir. Conrad, biliyorsunuz kazlara karÕúmÕú onlarÕn dilinden konuúan, davranÕú biliminin kurucusu AvusturyalÕ bilimci. Dünyada çevre olaylarÕnÕn yükseldi÷i 1980’lerin
sonunda o zaman söyledikleri çok tartÕúÕlmÕútÕ. Yeryüzü için çok önemli
çevre meselesinin öneminin anlaúÕlmasÕ ve çok önemli radikal önlemlerin
alÕnmasÕ, dünyanÕn radikal bir de÷iúime u÷rayabilmesi için çok radikal bir
olay gerçekleúmeli, mesela bir çevre felaketinin örne÷in San Francisco’yu
yok etmesi. ønsanlÕk ancak böyle bir durumda çevre ile çok radikal dönüúüm
yaúayabilir görüúünü savundu. Bu kurulu düzen, durup dururken de÷iúmez,
hele radikal bir de÷iúim yaúayamaz. Kurulu düzeni normal süreçte hiçbir úey
yÕkamaz. Ancak çok önemli úeyler yÕkabilir. ùimdi dünyanÕn yeniden kurulmasÕ gerekir. Bugünden itibaren nasÕl bir dönüúüm, bu temelde nasÕl olabilir,
tartÕúÕlmasÕ gereken bir konu. Ça÷lar hoca bunu öneriyor.
ùimdi ben Metin Durgut’tan Ça÷lar hocanÕn eksik bÕraktÕ÷Õ yerden
devamÕnÕ, Ça÷lar’Õn elinden kurtulmuú ve tesadüfen ayakta kalmÕú yapÕlarÕ,
ikinci bir yumrukla yÕkmasÕ için konuúmaya davet ediyorum.
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Bilim Gçin Eºitim
Metin DURGUT(*)
Yüksekö÷renim kurumlarÕnÕ “performansa dayalÕ destek” programlarÕyla terbiye
eden neoliberal yüksek e÷itim reformlarÕnÕn
üzerinden neredeyse otuz yÕl geçti. Yüksek
ö÷renimden yeni piyasalar yaratmayÕ amaçlayan müdahale sonucu neoliberal düzen üniversitenin yeni efendisi ilan edildi. Kamu için
bilginin yerine piyasanÕn ihtiyaçlarÕ geçti, hem
de küçülen (!) devletin baskÕsÕyla.
Bilim: Kamusal Mal – Özel Mal
Yirminci YüzyÕl önemli bir özelli÷i, bilimsel ve teknolojik devrimlerin içiçe gerçekleúti÷i bir dönem olmasÕdÕr. Özellikle økinci Dünya SavaúÕndan sonra, bilime dayalÕ teknolojiler gerek ekonomik büyümenin gerekse
ulusal güvenli÷in ana unsurlarÕ arasÕna girdi, rekabetçi üstünlük kayna÷Õ
sayÕldÕ. Bilimin üretimi (ve yeniden üretimi) bilimsel faaliyetin sistemleúmesine yol açtÕ (bilim politikasÕ, planlamasÕ, destek sistemi vb.). Karar alÕcÕlarÕn
bilime bakÕúÕ bu dönemde radikal biçimde de÷iúti.
i. 1970’lere kadar olan dönemde bilim esas olarak kamusal mal olarak
görülür (ùekil 1.)
ùekil 1: Kamusal Mal Olarak Bilim

üretken sermaye
sanayileúmiú ülkelerde güçlü
imalat sanayileri

kapitalist ülkeler
• Teknoloji geliútirme genelde özel teúebbüste
• Sanayie (teknoloji ve inovasyona) kaynak
oluúturan bilim için sorumluluk üniversite ile
kamu destekli araútÕrma enstitülerinde
(*)

bilim
kamu malÕ olarak görüldü
(patentin kamusal amacÕ)

Prof. Dr. Alanya Hamdullah Emin Paúa Üniversitesi.
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ii. 1980’lerden itibaren bilim artÕk ticari de÷eri öne çÕkartÕlan bir üretim sistemidir, özel mal muamelesi görür. B dönemde neoliberalizm
sermayenin yapÕsÕnda ciddi de÷iúmelere neden olur,
• finansal sermayenin, rantçÕlÕ÷Õn ve servis ekonomilerinin dönemi
• sermayenin küresel düzeydeki aúÕrÕ birikimi (kâr oranlarÕnÕn
düúmesi) ve yo÷unlaúmasÕ, finansallaúmasÕ ve finansal
sermayenin küresel hakimiyetinin bilimi do÷rudan etkilemesi
• hiyerarúik düzenlemeler aracÕlÕ÷Õyla kurumlarÕn ve iliúkilerin
hÕzla dönüútürülmesi.
Bilgi do÷rudan bir üretici güç konumuna yerleútirilirken, eme÷in
a÷ÕrlÕk merkezi fizikselden entellektüele kayar. Sözlükler beúeri sermaye,
sosyal sermaye, entellektüel sermaye gibi yeni ticari terimlerle zenginleúir
(ùekil 2a).
ùekil 2a: Bilginin Yeni Konumu

bilgi
ønsan faaliyetinin,
Sosyal eme÷in merkezinde

bilimsel bilgi
do÷rudan üretken güç

eme÷in entelektüelleúmesi
• bilgi metalaútÕ
• Bilgi sermayesi (entelektüel sermaye)
fiziksel sermayeden ayrÕ bir kategori
oluúturdu

Kapitalizmin bilime yüklemeye baúladÕ÷Õ neoliberal misyon bilgiye
dayalÕ ekonomi söyleminde ifadesini bulur; piyasaya aktarÕlacak yeni bilgi
ve beceri için bilim kurumu piyasacÕ düzenlemeler çerçevesinde yeniden
yapÕlandÕrÕlmaya baúlanÕr. ùekil 2b.de bu yapÕlandÕrma özetlenmektedir.
Yeni bilginin özelleútirilmesi sürecinde, bilgi üretimine kamu deste÷i
sürermekte ama kamu malÕ olarak üretilen yeni bilgi özelleútirmesi
amaçlanmaktadÕr. Bu ba÷lamda,
• akademik araútÕrmanÕn göreli düúük maliyetinden yaralanma yolu
açÕldÕ
• ticari amaçlÕ proje ve patentler akademik araútÕrmanÕn asli
güdüleyenleri haline geldi
• ticari amaçlÕ e÷itim programlarÕ sunuldu
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• bilimsel araútÕrma alanÕnda universite -ticari kuruluú iliúkileri
derinleútirildi.
Sonuçta, üretilen “akademik kapitalizm” tasarÕmÕ akademik dünyaya
“giriúimci üniversite” modelini dayattÕ.
ùekil 2b: Kapitalizmin Bilimle De÷iúen øliúkisi

kapitalist ekonomi
• do÷al ve beúeri kaynaklara faydacÕl yaklaúÕm
• do÷rudan ve hÕzlÕ kâr arayÕúÕ ile bilimin
uzun vadeli büyük u÷raúlarÕnÕ önemsizleútiriyor veya ‘kapalÕ sistemlere’ hapsediyor

finansal – üretken sermaye ayrÕúmasÕ
Sermaye, özellikle küresel mali yapÕ üzerinden,
• Teknolojiyi ve üretimi, bunlar için gerekli yeni bilgiyi
• Bilgi müúterisi olarak üniversiteyi, bilimsel araútÕrma kurumlarÕnÕ kontrol
ediyor.

üniversite
Bilgi üretim sisteminden
ticari kuruluúa dönüúüyor

bilim
Teknoloji ve inovasyon
sistemi tümleúiyor

1. Yirminci YüzyÕldan Yirmi Birinci YüzyÕl’a geçerken
Yirminci YüzyÕl’da bilim alanÕ üç büyük devrime sahne oldu;
• kuantum devrimi
• bilgi iúleme devrimi
• biyomoleküler devrimi.
Bu devrimler sürecinde, araútÕrma oda÷Õndaki atomun ve hücrenin yapÕsÕ çözülerek temel elemanlardan büyük sistemleri inúa eden modeller kuruldu. Bilgi iúlem yetene÷i ile birlikte karmaúÕk sistemleri kavrayabilen entelektüel kapasite geliúti. YapÕlar ve iúlevler ba÷lamÕnda,
• madde
• yaúam
• úuur/zeka
büyük ölçekli varoluúun zuhur eden özellikleri olarak çözümlenmekte ve
yorumlanmakta.
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Geliúmenin yakÕn dönem vaatleri arasÕnda,
• organik molekül esaslÕ yeni bilgisayarlar
• ‘canlÕlÕk’ sÕrlarÕnÕn açÕklanmasÕ
• robot otomatonlar (kendini yöneten makinalar)
• hastalÕk tedavileri
• kuantum tabanlÕ yeni enerji kaynaklarÕ
• uzay yolculu÷u
bulunmaktadÕr.
Yirminci YüzyÕl’Õ anlatan bu üç bilimsel devrim yaúanmadan Yirmi
Birinci YüzyÕl’a geçilebilir miydi? E÷er “tarihin yeni bilginin uzun dalgalarÕyla eklemlenen evreleri” bir açÕklama sayÕlÕrsa, mümkün görünmüyor. øki
yüzyÕl arasÕnda köprü olan bu bilimsel devrimler, “madde, yaúam ve zeka”
araútÕrmalarÕnÕn örtüúmeye baúlamasÕyla yeni ufuklar ve yeni güçler sunmaya hazÕrlanÕrken, bilimsel ilerlemenin hizmet edece÷i çÕkarlar ve yol verece÷i gelecekler çok tartÕúÕlacak. Özel ve kamusal yarar de÷erlendirmeleri, sosyal sistemlerde paralel devrimleri/evrimleri insanlÕ÷Õn gündemine sokacak.
ZamanÕmÕzÕn büyük fizikçisi S. Hawking Yirmi Birinci YüzyÕl için
‘karmaúÕklÕk yüzyÕlÕ’ tanÕmÕnÕ yapÕyor. KarmaúÕklÕk ça÷ÕnÕn “veri-güdümlü
devrim”inde ise ilginç biçimde, “istatistik bilimi” ile “veri görselleútirilmesi”nin (görsel tekniklerle etkin veri iletiúimi) aranan baúlÕca beceriler olaca÷ÕnÕ öngörüyor. Bu öneriye eklenecek ilgili baúka bir önemli alan, büyük
nüfuslu karmaúÕk sistemlerin temsilinde ve incelenmesinde önemli bir araç
haline gelen “a÷yapÕlar bilimi”dir.
YukarÕda de÷inilen bilim alanlarÕnda sahip oldu÷umuz yetkinlik düzeyi ne olursa olsun, zaman bizi bir úekilde Yirmi Birinci YüzyÕl’a taúÕyacak.
Bir úekilde hayatÕn devam etmesini bekliyoruz. Bir úekilde, ama hangi úekilde? Ö÷renme ile özgürleúme arasÕndaki iliúkiyi kuramayanlar, ça÷daú toplum
üyeli÷i yerine ayrÕúmÕú topluluk aidiyetleri içinde sÕkÕúÕrlar. Cehalet günün
kuralÕ haline gelir.
Cehalet için ilk gözlem, varlÕ÷ÕnÕ zorlanmadan sürdüren bir tuzak olmasÕdÕr. Tuzaklar sistemlerde oluúan “verimsiz dengeler”dir, getirileri onlarÕ
uzun ömürlü (meta-istikrarlÕ) yapar.
økinci gözlem, yük haline gelen insanlÕk de÷erlerinin ve sosyal kimliklerin inkârÕnÕ kolaylaútÕran iúlevidir. Toplumu, sÕradan de÷erler etrafÕnda
düzenleyerek yönlendirmeye yarar.
Üçüncü gözlem, piyasacÕ düzenin uygun ortamÕnda kendini devamlÕ
yenileyip yayÕlan bir virüse dönüúmesidir.
Bu nedenle, bilim ve e÷itimle ilgili kavramlarÕ yeniden düúünmek
önemlidir.
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2. Bilim okuryazarlÕ÷Õ
Bilim e÷itiminde birçok hedef gözetilir,
• bilim dünyasÕnÕn önemli fikirlerini, kaynaklarÕnÕ ve bu fikirlerin ortaya çÕktÕ÷Õ buluúlarÕ tanÕmak, anlamak
• büyük fikirleri ö÷rencinin merakÕ ve yaúamÕ ile iliúkilendirmek
• bilime iliúkin önemli yorumlarÕ, bilimin do÷a ve toplumla olan iliúkisini tanÕmak, anlamak
• araútÕrmaya ve bulgu de÷erlendirmeye iliúkin bilimsel yetenekleri
anlamak
• bilimsel faaliyeti düzenleyen de÷erleri, tavÕrlarÕ ve kaynaklarÕ anlamak
• bilimin ve bilimsel faaliyetin sÕnÕrlarÕnÕ kavramak
gibi. (CanlÕ organizmalarÕn mimari bilgisinin genler aracÕlÕ÷Õyla kuúaktan
kuúa÷a aktarÕlmasÕ önemli fikir örne÷idir).
YukarÕdaki hedefleri özetlersek, bilimin baúlÕca amacÕ bilim okuryazarlÕ÷Õ kazandÕrmaktÕr. Bilim okuryazarlÕ÷Õ, bilimi özgül bir düúünce tarzÕ
olarak algÕlamakla baúlar. øncelenen durumlara ait bulgunun yorumlamasÕ
(açÕklamasÕ ve kavramlaútÕrÕlmasÕ), kritik de÷erlendirmesi (de÷iúik yönleriyle keúfedilmesi ve geçerli÷inin sÕnanmasÕ) bu düúünce tarzÕnÕn kapsamÕna
girer. Bilim okuryazarlÕ÷ÕnÕn ögeleri ùekil 3.de verilmiútir.
ùekil 3: Bilim OkuryazarlÕ÷Õ Çerçevesi.

yorumlama ve kritik de÷erlendirme

bilimsel içerik
(bilimin bilgisi)
bilimsel sorgulama
(bilimin araútÕrÕcÕ do÷asÕ)

bilimin boyutlarÕ
(bilimin etkinleúmesi)
•
•
•
•
•

fiziksel – çevresel
duygusal (mevcut duygular)
biliúsel (mevcut kanaatler)
sosyal – kültürel
teorik – kavramsal

Bilim okuryazarlÕ÷Õna iliúkin ilk çÕkarÕlacak ders, bilimi ö÷renmeye
“yo÷unlaúma” yetene÷ini geliútirerek baúlanÕlaca÷ÕdÕr. Bunun nedeni ise,
entelektüel veya mesleki derinliklerin kazanÕlmasÕnda konuya yo÷unlaúma
yetene÷inin oynadÕ÷Õ önkoúul rolüdür. Yo÷unlaúma yetene÷inin e÷itimi yakÕndan ilgilendiren önemli bir yansÕmasÕ, “metin okuma ve yorumlama”
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yetene÷idir. ÇapraúÕk metinlerle baú edebilmek, anlam verebilmek ve çÕkarÕlan anlamÕ baúkalarÕna iletebilmek bilim okuryazarÕndan beklenen temel
özelliktir.
Metin okuma ve konuya yo÷unlaúma zafiyeti günümüz e÷itiminde
önemli bir ö÷renme darbo÷azÕ yaratmaktadÕr. KÕsa mesajlarÕn egemen oldu÷u bir iletiúim ortamÕ veya kes-yapÕútÕr kolaycÕlÕ÷Õ ile hazÕrlanan ödevler zor
meselelerde iú görmeyen alÕúkanlÕklardÕr. Matematik iúlemlerin veya uygulamanÕn yo÷un olarak kullanÕlmasÕ bir dersin okuma gere÷ini azaltmaz. AyrÕca, fen alanlarÕndaki okuma hacminin sosyal alanlara göre az oldu÷u yanlÕú
bir kanÕdÕr.
Yetkinleúmenin ana göstergesi sayÕlabilecek kavramsal geliúme ancak
okuryazarlÕk ile mümkündür.
3. Kavramsal geliúme
Ö÷renenle ö÷reten arasÕndaki bilgi asimetrisi kolaylÕkla tek yönlü bilgi
ve biçimlendirme baskÕsÕna dönüúebilmektedir. Oysa, ö÷renci ö÷retmenin
dolduraca÷Õ beyaz bir sayfa de÷ildir. Ö÷renciler, büyük çevreleri (do÷a ve
toplum) hakkÕnda de÷iúik kavrayÕúlara ve kanaatlere sahip olarak sÕnÕfa gelirler. Bu nedenle, e÷itim süreci ö÷renci kanaatlerinin fark edilmesiyle baúlar.
Ö÷renci kanaatlerini, bilimin sundu÷u gerçeklere ve hâkim yorumlara göre
yeniden úekillendirerek devam eder. Süreç içinde hem ö÷renciyi, hem de
ö÷renci ile etkileúim üzerinden kendini gözlemleyen ö÷retmen úahsi görüúlerini ve kanaatlerini geliútirir.
Bilimsel bilginin önemli bir özelli÷i, kavramsal yapÕlarÕndaki (düúüncenin parçasÕ olarak kavramlarÕn organizasyonu, anlamÕn meskeni) yüksek
tutarlÕlÕk ve ilinti düzeyidir. Bilim e÷itimi kavramsal yapÕlarÕ, bir yanda ö÷renmeye, bilime ve disipliner bilgiye, öte yanda e÷itimin içeri÷ine ve yöntemlerine taban oluúturur.
3.1. Gözlem ve Kuram
Bilim, faaliyetini yöntem olarak deneyim ve muhakeme (akÕl yürütme) aracÕlÕ÷Õyla sürdürür. Faaliyet sÕrasÕnda algÕlar-kabuller ile gözlemkuram kümeleri içindeki karúÕlÕklÕ etkileúim bilgi yapÕlarÕnÕ (bilginin konu
tabanÕnda organizasyonu) ortaya çÕkarÕr. Gerçe÷in betimlendi÷i kurgudaki
mu÷laklÕk (belirsizlik) ise yorum çeúitlili÷ini ve yeni araútÕrmayÕ davet eder.
ùekil 4’de etkileúim döngüsü görülüyor (etkileúmelerden çÕkarÕlacak baúka
bir sonuç, bilimin sosyal inúasÕnÕn do÷al inúasÕndan ayrÕ düúünülemeyece÷idir).
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ùekil 4: Gözlem – Kuram Etkileúimi

çevre ve
olaylarla
etkileúim

algÕlar
gözlem

SÕnÕrlÕ
enformasyon

kabuller
kuram

3.2. Muhakeme
Bilimdeki muhakeme, rasyonelli÷in merkezinde yer alÕr. Bilimsel düúünce kanÕta dayanarak bilgiyi de÷erlendirir. Muhakeme sÕrasÕnda çözüm
tercihi argümanlar (bir sonucu veya kanÕyÕ kabul ettirmeyi amaçlayan tartÕúma) kullanÕlarak yapÕlÕr.
Bilim e÷itiminde ihmal edilen bir husus, kritik düúünmenin (net, rasyonel, dÕúa açÕk, kanÕtla desteklenmiú olan disiplinli düúünme) argüman ögesidir. Bu tür eksiklileri giderecek ve bilim muhakemesini destekleyecek bir
e÷itim tasarÕmÕnda,
•
•
•
•

nedensellik
iliúkiler içinde etkileúim ve de÷iúim
iliúkilerden do÷an düzenlilik (kurallar ve düzenlemeler)
da÷ÕlÕmdan do÷an olasÕlÕkçÕ bakÕú

gibi kavramsal boyutlar için ö÷rencinin biliúsel yeteneklerinin geliútirilmesi
ön plana çÕkar.
4. Bilim E÷itimi
Bilim e÷itimi, bilimsel içeri÷i ve iúleyiúi paylaúÕp ö÷retirken bilimsel
geliúmeyi ve bilimin toplumda de÷iúen rolünü yakÕndan izlemek zorundadÕr.
Bilim e÷itiminin zor sorunlarla karúÕ karúÕya oldu÷u bir dönemde, reform
yapmak ayrÕ bir sorun haline gelmiútir.
4.1. Bilim E÷itimi ReformlarÕ
E÷itim reformunu de÷erlendirmenin kÕsa yolu yapÕlan reformun neyi
amaçladÕ÷ÕnÕ sorgulamaktÕr. Bu çerçevede aúa÷Õdaki sorular yol gösterici
olacaktÕr:
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• Demokratik bir toplumun inúasÕna katkÕ mÕ, piyasacÕ düzenin ihtiyacÕna uygunluk mu?
• Bilimi nasÕl anlayaca÷ÕnÕ, üretece÷ini, kullanaca÷ÕnÕ ve sorgulayaca÷ÕnÕ ö÷renerek toplumu dönüútürecek nitelikler mi, mevcut düzene uyumu sa÷layacak nitelikler mi?
• Rekabetçi piyasa kurallarÕ e÷itimi daha verimli ve üretken mi yapÕyor?
• Dünya ekonomisindeki sarsÕcÕ de÷iúimler e÷itim politikasÕnÕ nasÕl
úekillendiriyor?
• ReformlarÕn hizmet etti÷i güçler kimlerdir?
• Bireysel kazanç öne çÕktÕ÷Õnda bilim gelene÷i neler kaybeder?
4.2. Bilim E÷itimi ve Ö÷renciler
E÷itimin ö÷renciye nasÕl bir formasyon kazandÕraca÷Õ konusu hep sürecek tartÕúmalardandÕr. Bununla beraber, gündemdeki aykÕrÕ gibi gözüken
iki ana beklentiden söz edilebilir.
i. Ö÷renciler benzeúir: Ortak özelliklerde (standartta) buluúan ö÷renciler bu sayede hem aralarÕnda hem de ortamlarÕnda uyum sa÷larlar,
bireysel ve sosyal düzeylerde varlÕklarÕnÕ sürdürürler, uzmanlaúarak
problem çözme yetenekleri kazanÕrlar.
ii. Ö÷renciler farklÕlaúÕr: Ö÷renciler konulan/eriúilen standardÕn dÕúÕna
çÕkarak vukuf ve yaratÕcÕlÕk yetilerini kullanÕrlar. Ortak özellikler
ortamÕnda zuhur eden yeni özellikleri ile farklÕlÕk kazanarak üstünlük sa÷larlar. Üstünlüklerden birisi, problem çözme yanÕnda yeni
problem koyma yetene÷idir.
YukarÕdaki örnekte oldu÷u gibi, sistem elemanlarÕ belli bir standarda
uyum sa÷lama ile bu standardÕn dÕúÕna çÕkma e÷ilimlerini bir arada sergileyebilirler. Uyum ile farklÕlÕ÷Õn bir arada görülmesi karmaúÕk sistem özelli÷idir. Fail (aktif eleman) ile sistem bu tür gerilimler içinde birbirlerini sürekli
olarak dönüúüme zorlarlar (ùekil 5).
ùekil 5: Sistem Gerilimleri
gerilimler
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benzeúme

süreklilik

farklÕlaúma

de÷iúim

Fail

YapÕ

4.3. ønsan ve Çevresi
Fail ile yapÕ arasÕndaki etkileúme e÷itim özelinden insan-çevre geneline taúÕndÕ÷Õnda, fail konumundaki insanÕn karúÕsÕnda iki tür yapÕ yer alÕr
(ùekil 6):
i. ùema: Failin taúÕdÕ÷Õ ve kavrama ait bilgiyi temsil eden, bilgiyi anlamaya yardÕmcÕ olan kavramsal sistem. Anlama ve de÷erlendirmenin zihinsel yapÕsÕ.
ii. Sosyo-maddi düzen: Maddi unsurun organizasyonun içselinde olmasÕ, organizasyona katkÕ yapmasÕ. Sosyal ile maddi’nin etkileúimi
sonucunda maddi yapÕlarla sosyal kimliklerin birlikte evrilmesi.
Fail-yapÕ bakÕú açÕsÕ, insan ve çevre arasÕnda bir dizi iliúkiyi yansÕtÕr.
ønsan ve çevre, karúÕlÕklÕ olarak birbirlerini oluúturduklarÕ / dönüútürdükleri
diyalektik iliúki içindedirler. ùema ve çevre, úemanÕn çevreyi tanÕttÕ÷Õ ve
çevrenin úemayÕ biçimlendirdi÷i diyalektik iliúki içindedirler. Faaliyet, içerdi÷i sosyal ve maddi yapÕlar üzerinden gerçekleúir.
ùekil 6: ønsan ve Çevresi
insan ve çevre

yapÕ
úemalar
(failin taúÕdÕ÷Õ)

fail: insan
sosyo-maddi düzenler

(çevrenin taúÕdÕ÷Õ)
4.4. Ö÷renme Çevresi
Ö÷renme için sÕnÕflar, laboratuvarlar, konferans salonlarÕ, iú yerleri vb.
de÷iúik mekânlarda ortaya çÕkan sosyo-maddi süreç tanÕmlamasÕ yapÕlabilir.
Ö÷renme çevresinde bilme, ö÷renme, yapma, bilim ve e÷itim arasÕnda yer
alan etkileúmeler ùekil 7’de görülmektedir. Ö÷renme çevresinde yer alan ve
kendi içlerinde sistemik özelliklere sahip olan bu faaliyet alanlarÕnÕn daha
büyük sistem/sistemler içine gömülü olduklarÕ tahmin edilebilir.
Sistemleri tarif için mikro, makro vb. ölçek sÕfatlarÕ kullandÕ÷Õnda neyin kastedildi÷ini anlamak pek bir sorun oluúturmaz (kolay ayrÕm). Sistemlere uygulanabilir genel karmaúÕklÕk skalalarÕ ise henüz bulunmuyor. KarmaúÕklÕk düzeyi yüksek görülenler için “karmaúÕk”, düúük görülenler için “yalÕn” sÕfatlarÕ kullanÕldÕ÷Õnda ifade edilmek istenen sistemin mevcut araçlarla
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ne kadar kavranabildi÷idir (zor ayrÕm). Mikro yapÕlara yalÕnlÕk gözlü÷üyle
yaklaúmak ayrÕntÕlarÕn gözlemlenmedi÷i durumlarda makul gelebilir, ama
akÕllÕ failin (insanÕn, grubun, kendini düzenleyen veya üreten varlÕklarÕn vs.)
yer aldÕ÷Õ sistemlerde mikro olarak tanÕmlanan birime ve onun gözlemlendi÷i düzeye yalÕnlÕk atfedilmesi sanÕldÕ÷Õ kadar basit olmayabilir. Mikro-makro
ayrÕmÕ sergileyen yapÕlarÕn tanÕmlanmasÕnda izlenecek yaklaúÕm, yalÕnlÕkkarmaúÕklÕk ayrÕmÕnÕ esas olarak bir karmaúÕklÕk hiyerarúisi úeklinde yeniden
kurgulamaktÕr. E÷er akÕllÕ fail onu dÕú çevresinden ayÕran sÕnÕr nedeniyle
gerek varoluú gerekse iúlevler bakÕmÕndan belirgin bir bütünlü÷e/kimli÷e
sahipse sistemin bütününe kÕyasla yalÕn sayÕlabilir.
ùekil. 7: Ö÷renme Çevresi

Bilimsel araútÕrma, do÷al ve kurulmuú çevrelere yönelen ö÷renmelerle
ilerler. Bilgi kayna÷Õ olarak çevrenin karmaúÕklÕk ba÷lamÕnda, eksik bir betimlemesi tartÕúma amacÕyla ùekil 8’de sunulmuútur. Çevre yapÕlarÕnÕn karmaúÕklÕk tabanlÕ sÕnÕflamasÕ, büyük hacimdeki verinin iúlenmesi için geliúmiú
hesaplama yöntemlerine ihtiyaç duymaktadÕr. AraútÕrmaya gösterilmek istenen gerçekler ve kanÕtlanmak istenen varsayÕmlarla baúlamak, ilk analizler
(kalitatif dahil) yardÕmÕyla olasÕ çözümlerin oluúturdu÷u büyük “çözüm
uzamÕ” içinde odaklanÕlacak bölgeleri belirlemek hesaplama karmaúÕklÕ÷ÕnÕ
azaltabilir, model inúasÕnÕ kolaylaútÕrabilir. Do÷a ve toplum bilimlerini bir
çök yönden yakÕnsatan karmaúÕk sistem düúüncesi, de÷iúik disiplinlerin karúÕlÕklÕ ö÷renme ve etkin iúbirli÷i olanaklarÕnÕ zenginleútirecektir.
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ùekil 8: Çevreden Ö÷renme

i. Do÷al çevrenin hareket, geometri ve belirsizlik yapÕlarÕ (kuantum
yapÕlarÕ) yalÕnlÕk sunan ö÷renme kaynaklarÕ olarak ele alÕnabilir.
Geometri ile hareket arasÕndaki iliúkiyi konu alan yalÕn tabanlÕ ö÷renme, bir mübadele (enerji, madde vs.) aracÕlÕ÷Õyla sistemin bir fiziksel durumdan di÷erine geçiúinin kurallarÕnÕ keúfeder.
Örnek: Klasik fizik bölgesinde geçiú kuralÕ, tanÕmlÕ bir geometri
(potansiyel enerji dahil) ile tanÕmlÕ bir hareket arasÕndaki ilintinin
hesaplanabilir formülasyonudur.
durum A

mübadele

durum B

Geometri hareket

~

Kuantum fizi÷i bölgesine geçildi÷inde karmaúÕklÕk düzeyi artmÕú bir
yalÕnlÕkla karúÕlaúÕlÕr. Bu bölgede geometri ile hareket yapÕlarÕnÕn birlikte
(eúzamanlÕ) tanÕmlanmalarÕndaki hassaslÕ÷Õn sÕnÕrlandÕ÷Õ görülür. Belirsizlik
(bilinmezlik de÷il) nedeniyle, do÷anÕn olasÕlÕkçÕ ama çok daha zengin
yapÕlarÕ barÕdÕran resimleri elde edilir. Aúa÷Õda, geometri ile hareket
arasÕndaki ters orantÕlÕ hassas tanÕmlayabilme iliúkisi görülüyor.
geometri hareket

;

geometri

~

hareket

~

ii. Beúeri çevrede, nispeten açÕk olan mikro-makro ayrÕmÕ ile yalÕnkarmaúÕk ayrÕmÕ arasÕnda paralellik kurmak güçleúir. Mikro yapÕlarÕn
kendileri yüksek karmaúÕklÕk gösterebilirken, makro (ve üstü)
yapÕlardaki görünür karmaúÕklÕk toplum bilimlerinde model kurmayÕ
ve teori geliútirmeyi baútan karmaúÕklÕk meselesi yapmaktadÕr.
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5. Bilim E÷itimi SorunlarÕ
Bilim e÷itiminin önemli bazÕ sorunlarÕ aúa÷Õda sÕralanmÕútÕr. KÕsa
vadeli çözümlere izin vermeyen meselelerden kaçarak bugünlere gelindi÷i
hatÕrlanÕrsa, geciktikçe maliyeti artan bir sarmalÕn içinde neden bunaldÕ÷ÕmÕz
anlaúÕlabilir.
5.1. Temeller
• Nitelikli ö÷retmen sorunu
• Kavramsal geliúme sorunu
• Bilim dünyasÕnÕn canlÕlÕ÷ÕnÕ farkedememek, güncel bilimsel
faaliyeti izlememek
• Ders kitaplarÕ dÕúÕnda bilimle arayüzün azlÕ÷Õ, eylemli (uygulamalÕ)
katÕlÕmÕn ihmal edilmesi
• Bilim konularÕnÕn araútÕrma ve sorgulamadan çok nakil ile
aktarÕlmasÕ
• Yetersiz deney ve proje tabanlÕ ö÷renme
• De÷iúik bilim dallarÕ arasÕnda iliúki kuramama (do÷a bilimleri,
matematik, teknoloji, mühendislik, ekonomi, sosyal bilimer vb.).
5.2. De÷er SorunlarÕ
1. Bilimsel bilginin araútÕrÕlmasÕ gibi ö÷renilmesinin de zor oldu÷u
inancÕ yaygÕndÕr.
Çok sayÕda bilgi parçalar halinde toptan verilerek, müfredatÕn
kapsamlÕ ve dengeli olaca÷Õ umulur.
Bu nedenle, bilim uç uca eklenen bölmeler (bulmaca parçalarÕ)
úeklinde ö÷retilmektedir. Bu yaklaúÕm, bilimin ortaya çÕkardÕ÷Õ iliúkilerin ve
yapÕlarÕn bütünlü÷ünün fark edilmesini engellemektedir. ZekasÕ ciddiye
alÕnan ö÷renci anlatÕlan yapÕyÕ erken keúfeder, artan bilgi içeri÷i nedeniyle
sayÕsÕ devamlÕ büyüyen müfredat dilimlerini düzenlemek ise sanÕldÕ÷Õ kadar
zor de÷ildir.
Örnek: “Ba÷lantÕlarÕn ördü÷ü evren” kavramÕ için vücudumuzun
malzemesinin yÕldÕz tozu oldu÷unu açÕklamak yeterlidir.
Örnek: Seçilmiú konularÕn ö÷renci tarafÕndan keúifine yönelik
senaryolarÕn / öykülerin kullanÕlmasÕ - niteli÷in niceli÷e tercih edilmesimüfredatÕ sadeleútirir.
2. Bilim, de÷er yargÕlarÕndan ve yaúamdan soyutlanarak
ö÷retilmemelidir.
De÷iúik alanlarla ilgisi yanÕnda bilimsel faaliyetin kuúku, tutku, merak
ve adanmÕúlÕk boyutlarÕ unutulmamalÕdÕr.
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3. Bilimle temas, kendili÷inden kritik düúünmeyi ve rasyonel olmayÕ
sa÷lamaz.
Bilimsel faaliyet, planlardan çok mevcut birikimden yararlanarak
belirsizlik içinde yol alan sezgilere ve güdülere dayanÕr.
4. Bilimsel buluúlar, tek tip bilimsel yöntem(ler) sergilemez.
Bilimsel faaliyet, yaklaúÕmÕnÕ faaliyet alanÕ ve araútÕrmacÕ ba÷lamÕnda
seçer.
5. Önemli bir yanÕlgÕ, teknoloji gibi uygulamalar aracÕlÕ÷Õyla bilimin
pratik ve ticari ‘yarar’ olarak iúleyece÷i/iúletilece÷i úeklindeki indirgemedir.
Örnek: Bilimi ticari üretim alanÕ olarak düzenlemeye çalÕúan piyasacÕ
proje, hakikati arayan bilimdeki üretkenli÷i yakalayamadÕ÷Õ gibi temel bilgi
birikimini de engeller. Temel bilgi kaynaklarÕnÕn ticarileúme baskÕlarÕ altÕnda
eskiden oldu÷u gibi sürece÷i inancÕ, do÷al çevreyi sonsuz kaynak sayarak
tüketen piyasacÕ zihniyetin hediyesidir.
6. Bilim e÷itiminde genelde birbirinin kopyasÕ görünümündeki müfredatlar kullanÕlÕyor.
Ö÷rencilerin bireysel veya grup farklÕlÕklarÕnÕ göz ardÕ eden bu yaklaúÕm bilimin heyecan aúÕlamasÕnÕ engellemektedir. Bilim ö÷renimini tek tipleútirmek yerine, ihtiyaca göre çeúitlili÷e ve deneyci ö÷renme süreçlerine yer
vermek ö÷rencinin bilime yakÕnlaúmasÕnÕ kolaylaútÕracaktÕr.
7. Sonuç Yerine: Papa Galile’ye Neden KÕzmÕútÕ?
Kilise fizik biliminin kurucularÕndan Galile’yi engizisyon mahkemesine gönderdi÷inde öne sürülen “dünya mÕ yoksa güneú mi öbürünün etrafÕnda döner” meselesi, Galile’nin asÕl suçunu örten bir hikayedir.
Öncelikle, dünya ve güneú birbirleri etrafÕnda dönmektedirler. Gözlem
yapÕlan noktaya (referans alÕnan sisteme) ba÷lÕ olarak gözlemcilerin bildirdikleri hareketler eúde÷er gözlemlerdir. Güneúin dünyaya kÕyasla çok büyük
olan kütlesi, dünyanÕn güneúe göre hareketi sÕrasÕnda güneúin yaklaúÕk olarak
dura÷an (dünyadan etkilenmiyor) alÕnmasÕna izin verir ve dolayÕsÕyla kütle
çekimi fizi÷inin anlaúÕlmasÕnÕ kolaylaútÕrÕr.
Galile’yi affetmesi için Papa’ya baúvuran prense Papa “affedece÷im
ama TanrÕ’ya gereklilik dayatÕyor” diye cevap verir. Papa’nÕn sözünü etti÷i
kaçÕnÕlmaz gereklilik tüm cisimlerin uymasÕ gereken fizik yasasÕ, TanrÕ ile
kastetti÷i ise kilisedir. Bilim, dini otoritenin yaúadÕ÷ÕmÕz dünya için fizik
yasalarÕna aykÕrÕ hüküm verme ve müdahalede bulunma hakkÕnÕ elinden
almaktadÕr. Daha sonra, kilise ile sanayi toplumu (kapitalizmin sÕnÕflarÕ)
arasÕnda yapÕlacak anlaúma ile din ve dünya iúleri birbirinden ayrÕlacak, fizik
yasalarÕnÕ koyan ilahi otoritenin bu yasalarÕn iúleyiúine karÕúmadÕ÷Õ kabul
edilecektir.
91

Galile, bilimsel devrimin öncüsü ve yaklaúan sanayi toplumunun habercisi bir bilimci ve felsefecidir. Prens, Vatikan ile iúbirli÷i içindeki krallarÕn yetkilerini parlamentolar kurdurarak kÕsÕtlayan sosyal güçlerin habercisidir. Sonuçta, Galile’nin davasÕ yeni sosyal güçlerle kilise arasÕnda baúlayan
çatÕúmanÕn davasÕdÕr.
Kaynakça
Abd-El-Khalick Fouad. Et.al. (2003). “Inquiry in Science Education: International
Perspectives”. Science Education, V.88 Is.3, s.398-419.
Anderson, Ronald D(2002). “Reforming Science Teaching: What Research says
about Inquiry”. Journal of Science Teacher Education., 13(1). s. 1-12.
Bailin,Sharon. (2002). “Critical Thinking and Science Education”, Science & Education 11: 361–375.
Chen, David ve Stroup, Walter.(1993) “General System Theory: Toward a Conceptual Framework for Science and Technology Education for All”. Journal of
Science Education and Technology, Vol. 2, No.7, 1993.
Millar, Robin. (2006).“Twenty First Century Science: Insights from the Design and
Implementation of a Scientific Literacy Approach in School Science”. International Journal of Science Education, Vol. 28, No. 13, 27 October.
s.1499–1521.
Osborne, Jonathan. (2007) “Science Education for the Twenty First Century”, Eurasia
Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2007,
3(3).s.173-184.
Osborne, Jonathan (2013). “The 21st century challenge for science education: Assessing scientific reasoning”. Thinking Skills and Creativity 10. S.265–
279.
Osborne, Jonathan F. ve Patterson Alexis.(2011) “Scientific Argument and Explanation:
A Necessary Distinction?”, Science Education, V.95 I.4.s. 577-770.
Osborne. et.al (2003).“Attitudes towards science: A review of the literature and its
implications”. International Journal of Science Education, 25:9.s.10491079.
Thornburg, David D. (2009) “Five Challenges in Science Education”. www.tcsek12.org.
***

Orhan BURSALI: ZamanÕmÕz epey daraldÕ. øki konuúmacÕmÕz var.
Herkesin var olan sistemden yararlandÕ÷Õ, nimetlendi÷i, ona göre uyum sa÷ladÕ÷Õ büyük çarkÕ dönüútürmek veyahut da yeniden yapÕlandÕrmak gibi çok
zor bir problemle karúÕ karúÕya oldu÷umuzu, Metin hocanÕn sunumundan
çÕkartÕyorum. Her úeyin yeniden ve çok farklÕ bir úekilde kurgulanmasÕ gerekiyor.
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Üniversite ve Planlama
Taner TøMUR(*)
Bu planlama fikri bana Mülkiye’de ö÷rencilik yÕllarÕmÕ hatÕrlattÕ. Menderes döneminde
yaúÕyorduk ve ekonomi tamamen keyfi bir úekilde, bir a÷anÕn çiftli÷ini yönetti÷i usullerle yönetiliyordu. østanbul, aynÕ bugünkü gibi, “kentsel
dönüúüm” içindeydi ve Menderes, usta bir mimar edasÕyla yollarÕn nereden geçece÷ine, nerede
ne yapÕlaca÷Õna bizzat kendisi karar veriyordu.
Yolsuzluk iddialarÕ ayyuka çÕkÕnca da, ùevket Süreyya’nÕn nakletti÷ine göre, “ÇalÕyorlar kardeúim; çalÕyorlar! Fakat ne yapayÕm, ben baúbakanÕm; maliye müfettiúi de÷ilim ki?” diye yanÕt veriyordu. øúte bu ortamda Forum Dergisi’ni çÕkaran hocalarÕmÕz “planlÕ iktisat” fikrini ortaya attÕlar. Bu
planlama anlayÕúÕ, daha önce Kadro Dergisi’ni çÕkaranlarÕn savundu÷u gibi,
“iktisadiyatÕn kumanda manivelalarÕnÕ” kontrol altÕna alacak bir anlayÕú de÷ildi. O yÕllarÕn büyük ismi Keynes’ten esinleniyordu ve amacÕ, devlet müdahalesini de kullanarak makro büyüklükler arasÕnda bir denge kurmaktÕ.
Daha basit bir ifadeyle de ekonomi politikasÕnÕ keyfilikten kurtarmak, rasyonelleútirmekti. Bu düúünceler 27 MayÕs askeri hareketinden sonra daha da
geliútirildi ve Devlet Planlama TeúkilatÕ’nÕn bir anayasal kurum olarak döneme damgasÕnÕ vurmasÕnÕ sa÷ladÕ.
SonrasÕnÕ biliyoruz; aradan uzun yÕllar geçti, köprünün altÕndan çok
sular aktÕ, dünya de÷iúti. AslÕnda geliúmelere økinci Savaú sÕrasÕnda ABD
Savunma BakanlÕ÷Õ ve Pentagon’un akÕttÕ÷Õ dolarlarla yaratÕlan teknoloji
temel teúkil etmiúti. AynÕ tarihlerde Silicon Valley’de Stanford Üniversitesi’nin geniú arazilerini kiralayan úirketler de bu atÕlÕmÕn önde gelen aktörleri
oldular. Wright Mills, 1956’da, siyasi, askeri ve ilmi “seçkinler”in nasÕl ortak bir “iktidar eliti” (“The Power elite”) oluúturduklarÕnÕ anlatÕyor; dört yÕl
sonra da General Eisenhower, baúkanlÕ÷ÕnÕ yaptÕ÷Õ sistemin aslÕnda bir “askeri-sanayi kompleks” (Military-industrial complex) oldu÷unu dünyaya ilan
ediyordu. 1970’lerin petrol ve petro-dolar krizlerini 1980’lerde Thatcher ve
Reagan neo-liberalizmi izledi ve Keynes’in yerini Hayek, Friedman ve ùika(*)

Prof. Dr. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye (Emekli). Prof. Timur, mazereti nedeniyle
Kurultaya katÕlamamÕútÕr. Gönderdi÷i bildiri, ølter Ertu÷rul tarafÕndan okunmuútur.
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go o÷lanlarÕ (“Chicago boys”) aldÕlar. Berlin DuvarÕ yÕkÕldÕ, Sovyetler Birli÷i çöktü ve uluslararasÕ sermaye en kolay para kazanma úekli olan paradan
para kazanma yöntemini ön plana çÕkardÕ. 1989’da Türkiye de kervana katÕldÕ ve Özal 32 sayÕlÕ Kararname ile kambiyo rejimimizin “Fransa, øtalya ve
Yunanistan’dan daha serbest hale geldi÷ini” dünyaya ilan etti.
Bugün “küreselleúme” adÕ altÕnda finans-kapital hegemonyasÕ altÕnda
yaúÕyoruz. Bu sermaye son otuz yÕl içinde hÕzlanan bir süreç içinde bilim ve
teknoloji üzerindeki kontrolü artÕrdÕ ve büyük ölçüde halkÕn sÕrtÕna yükledi÷i
AR-Ge harcamalarÕnÕ “kâr maksimizasyonu” nun bir aracÕ haline getirdi.
ArtÕk bu ortamda üniversiteler “piyasa modeli üniversiteler” (Market model
university), profesörler de “giriúimci profesör” haline gelmeliydiler. “Beyin
avcÕlÕ÷Õ”, akademi dünyasÕnda bir uzmanlÕk dalÕ haline geldi ve bu süreçte
“kalkÕnmakta olan ülkeler” giderek en parlak beyinlerini batÕlÕ kurumlara
yolcu ettiler. “Kâr için üniversiteler” (“for profit university” ) kuran úirketler türedi ve bunlar mali sÕkÕntÕ altÕnda bunalan bilim yuvalarÕnÕ satÕn almaya
baúladÕlar.
TÕpkÕ birkaç yÕl önce, borç bata÷Õna saplanmÕú østanbul Bilgi Üniversitesi’ni satÕn alan ve hemen birçok ö÷retim üyesinin iúine son veren The Laureate Education firmasÕ gibi.
KÕsaca günümüzde bilim-teknoloji ve sermaye el ele ilerliyor ve bu
süreç hÕzla ve hemen her ülkede zengini daha zengin, fakiri de daha fakir
hale getiriyor. Bu konuda lokomotif durumundaki ABD’nin sermaye yanlÕsÕ
gazeteleri bile sÕk sÕk gelir da÷ÕlÕmÕyla ilgili inanÕlmaz istatistikler yayÕnlÕyorlar.
Türkiye’de ise varÕlan noktada oluúan ya÷ma düzeni ancak yargÕnÕn
tam kontrol altÕna alÕnmasÕ ile önlenmeye çalÕúÕlÕyor. 2008 yÕlÕnda dünyada
trilyonlarca dolarÕn bir anda buharlaúmasÕna yol açan bu tablo elbette ki daha
çok uzun süremez; sanÕyorum ve umut ediyorum ki úu veya bu úekilde -postmodern gevezeliklere ra÷men- aklÕn yolu yakÕnda galebe çalacak ve ekonominin sorumsuz komuta mevkileri halkÕn kontrolü altÕna alÕnacaktÕr.
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Üniversite ve Planlama
N. ølter ERTUöRUL(*)
Planlama
Planlama derken yaptÕ÷ÕmÕz, yalnÕzca
sanayiyi, yalnÕzca tarÕmÕ, yalnÕzca x sektörü
planlamak de÷ildir. Planlama derken yaptÕ÷ÕmÕz, kapitalizmimizin nasÕl olaca÷ÕnÕ planlamaktÕr. Kapitalizmimiz kime ne verecek, hangi
sÕnÕfa daha çok, hangi sÕnÕfa daha az verecek;
daha somut söylersek, kapitalizmimiz kime
hizmet edecek, onu planlamaktÕr. Yani, sÕnÕfsal
tercihimizi ortaya koymaktÕr.
Kapitalizmin gerçekleri vardÕr, uluslararasÕ kapitalizmin gerçekleri ve
dengeleri vardÕr; tüm bunlarÕn farkÕnda olarak, ama tüm bunlara ra÷men,
kimin yanÕnda isek, onun çÕkar ve yararÕnÕ koruyan kaynak da÷ÕlÕmÕnÕ planlamak demektir, planlama…
Ya üniversite…
O üniversal bilgi üreten, bunun için özgür ve özerk olmasÕnÕ istedi÷imiz… Özgür ve özerk olmasÕ için, toplumsal baskÕdan azade kÕlmak amacÕyla “campus” larÕnda kurtarÕlmÕú bölgelere aldÕ÷ÕmÕz ve Latince kökeni “meleke” olan fakültelerinde ö÷rencilerimize bir beceri, bir maharet, bir yetenek
kazandÕrmaya çalÕútÕ÷ÕmÕz üniversitelerimiz…
Üniversitenin aklÕmÕza getirdi÷i iki úey vardÕr: Birincisi, buradaki ço÷u konuúmacÕmÕz gibi bilime dayanarak fikir üretenler yani akademia… YarÕ
zamanlÕsÕndan tam zamanlÕsÕna, asistanÕndan profesörüne üniversite hocalarÕ…
Akademia açÕsÕndan olmazsa olmaz, hoca takÕmÕnÕn bilimsel açÕdan
özgür, mali açÕdan geçinme derdi olmadan bilim üretebilece÷i koúullarÕn
yaratÕlmasÕdÕr. AB-MABE projelerine, Dünya BankasÕ’na, kÕsaca içinde
“sermaye” olan çevrelere mahkûm ve muhtaç olmadan bilim üretecek asgari
koúullara sahip olmasÕdÕr.
(*)

ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü yarÕzamanlÕ ö÷retim görevlisi.
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Ben aralÕklarla 20 yÕldÕr TBMM’deyim. 21 yÕl oldu hatta… Milletvekili danÕúmanlÕ÷Õ yaptÕm, grup danÕúmanlÕ÷Õ yaptÕm vs.
Bir Mümtaz Soysal ö÷rencisi olarak da, ö÷rencili÷imden beri milletvekillerinin “kimseye satÕlmayacak” bir gelire sahip olmasÕ gerekti÷ini savundum. O yüzden bu basÕnda çok popüler olan “vay milletvekillerine kÕyak” vs haberlerinin hiç izleyicisi olmadÕm ve o haberlere karúÕ milletvekillerinin belirli bir gelire sahip olmalarÕnÕn gerekti÷ini hep savundum.
Bunun rahatlÕ÷Õyla bugün akademia için de aynÕ úeyi savunuyorum.
Bir akademisyen, kimseye, özellikle de sermayeye muhtaç ve mahkûm olmayan bir gelire sahip olmalÕdÕr.
Yine Mümtaz Soysal ekolünden gelen biri olarak, özel üniversitelere
karúÕ çÕktÕm hâlâ karúÕyÕm ve karúÕ olmaya devam edece÷im. Bu arada vakÕf
üniversitesi ile özel üniversite arasÕndaki farkÕ ve YÖK’ün hazÕrladÕ÷Õ ama
sonra geri çekilen yasa tasla÷Õnda vakÕf üniversitelerine ek olarak -ve Anayasa’ya aykÕrÕ olarak- özel üniversitelerin de kurulmasÕna olanak sa÷lanmaya çalÕúÕldÕ÷ÕnÕ anÕmsatmakla yetiniyorum.
Koç’a, SabancÕ’ya, Has’a vs devlet ormanlarÕ ücretsiz tahsis edildi÷i
zaman iptal davalarÕnÕ -burada adÕnÕ kayda geçirmek tarihi bir görevdir- dönemin Orman Mühendisleri OdasÕ BaúkanÕ Salih SönmezÕúÕk’la biz açtÕk,
dava dilekçelerini kendi parmaklarÕmla klavyemde yazdÕm, ücretsiz tahsise
olanak veren yasa hükmünü Anayasa Mahkemesi’nde biz iptal ettirdik…
Bu üniversiteler açÕsÕndan bir tek úeyi desteklerim: OnlarÕn akademik
personele verdi÷i parayÕ ve hatta, daha fazlasÕnÕ devlet vermelidir.
Bir akademisyen, bir milletvekili kadar maddi açÕdan özgür olmalÕdÕr.
Nokta…
Bilgi ve teknoloji üreten üniversite
Gelelim üniversitenin ikinci iúlevine…
økincisi bilgi ve teknoloji üreten üniversite…
Kapitalizmin bu paradan para kazanma döneminde, üniversitenin ilk
iúlevi yerine getirmesi, yani bilime dayalÕ fikir üretmesi “siyaset yapma”
sayÕlÕyor ve akademik personelin kesinlikle bundan uzak durmasÕ isteniyor.
Türkiye’deki mevcut üniversite hocalarÕ… østisnalarÕ önünde sevgi ve saygÕyla e÷iliyorum…
Üniversitenin bilgi ve teknoloji üretme iúlevine gelince: Bugün için bu
iúlev, sermayeye, ucuz bilgi ve teknoloji üretmek demektir…
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Teknokent’lerde sermayeye hizmet ediliyor. Demin kÕsaca de÷indi÷im
YÖK yasa tasarÕsÕ tasla÷Õ bunu getirmeyi amaçlÕyordu. Bundan vazgeçmeyeceklerdir ve yeniden gündeme getireceklerdir.
AKP, üniversite ve planlama
Mademki, üniversite ve planlamayÕ konuúuyoruz, o halde belirtmemiz
gereken bir baúka nokta, kapitalizmin paradan para kazanma döneminin ürünü ve tetikçisi, daha sonra kerameti kendinden menkul “dünya lideri”
AKP’nin iktidar döneminde Türkiye’de “üniversite” ve “planlama” sözcüklerinin yan yana geldi÷i yerler neresidir, sorusunun yanÕtÕdÕr.
AnÕmsayaca÷ÕnÕz gibi 2007 seçimlerinden sonra AKP, Ergun Özbudun riyasetinde malum kiúilere bir anayasa tasla÷Õ hazÕrlattÕ ve bunu kendi
resmi sitesinde de yayÕmladÕ.
Bu anayasa, planlamayÕ, devletçili÷i ve karma ekonomiyi tümüyle
reddediyor ve ekonomik liberalizm getirdi÷ini söyledi÷i anayasa tasla÷Õnda
planlama tek bir yerde geçiyordu:
Bizim bugünkü konumuz olan üniversite ve planlamaya adeta ironik
bir yollama ile YÖK maddesinde… Çabuk unutuyoruz AKP’nin 2007 Anayasa tasla÷Õnda YÖK kalkmÕyor duruyordu ve YÖK’ün görevleri arasÕnda
“ö÷retim elemanÕ yetiútirilmesini planlanmak”… (md:101/1) vardÕ.
O anayasa tasla÷ÕnÕn, eme÷i de÷il sermayeyi özgürleútirmeyi amaçladÕ÷Õ ve üniversiteyi de, sermayeye hizmet veren bir kurum olarak düzenledi÷i açÕktÕr.
2012 KasÕm’Õnda YÖK’ün açÕkladÕ÷Õ -ki kusura bakmayÕn baúkanÕ
Mülkiye’den devre arkadaúÕmÕzdÕr- yasa tasla÷Õnda bu sermaye-üniversite
iúbirli÷inin tüm kurum ve kurallarÕ getirilmiúti…
ùimdi buna iliúkin kÕsa bir de÷erlendirme yapaca÷Õm. Ama, baúlarken
yÕllarÕnÕ özelleútirmeye karúÕ mücadele ile geçirmiú biri olarak beni teyakkuza geçiren birkaç kavramÕ dikkatinize sunmak istiyorum. BazÕlarÕnÕz bunlara
alÕúmÕú, kanÕksamÕú olabilirsiniz, sÕradan bulabilirsiniz…
Ancak, içinde “úeffaflÕk”, “hesap verebilirlik”, “rekabet” ve “kalite”
varsa -kimse kusura bakmasÕn- ben iúkillenirim… Hele burada, bir de “çeúitlilik” var… “Çeúitlilik” denen, devlet üniversitelerinden baúka úimdi yanlÕúlÕkla daha çok “özel” dedi÷imiz “vakÕf” üniversiteleri. Üçüncüsü do÷rudan
özel üniversite… Yani, “kâr” amaçlÕ, üniversite e÷itimini bir ticaret konusu
olarak kâr etmek amacÕyla yapan üniversiteler. Bilgi Üniversitesinin yaúadÕklarÕna biraz önce Taner Hoca bildirisinde de÷inildi. Ömrünce bu üniversi97

telerden uzak durmuú biri olmama karúÕn ve Bilgi’yi kuran o ekip; Mete
Tunçay Asaf Savaú Akat, Burhan ùenatalar TBMM’yi ziyaret etti÷inde
Mümtaz Soysal o zaman DSP Grup Baúkan vekiliydi- onlara “bunu yapmayÕn” dedi÷ini bilen biri olmama ve oradaki akademik tayfaya uzak durmama
karúÕn, baúÕ sÕkÕútÕklarÕnda yine bana geldiler ve ben de karÕnca kararÕnca
yardÕm ettim, ediyorum ve edece÷im.
KavramlarÕ yerli yerine oturtmak
ùeffaflÕk, hesap verebilirlik, rekabet ve kalite konusuna geri dönersek…
ùeffaflÕk ya da saydamlÕk dedi÷iniz úey sadece foto÷rafçÕlarÕn ve onlarÕn flash altÕnda çekti÷i foto÷raflara bakanlarÕn keyif aldÕ÷Õ bir úeydir: TransparanÕn yakÕúÕklÕ halidir. Bir hanÕmefendinin içinin görülmeyece÷ini sanarak
giydi÷i ya da giymedi÷i úeyi foto÷raf makinelerinin flaúlarÕ altÕnda görünür
hale getirir úeffaflÕk. Ben kamu olarak, niye, herúeyimi sermaye için görünür
hale getiriyorum? Gö÷üslerimi görmeyiversin bacaklarÕma bakmayÕversin…
BunlarÕ açmak zorunda mÕyÕm? Her úeyi açÕp göstermek zorunda mÕyÕm?
Ben bakmak isteyince “ticari sÕr” diye bir kalkan var; o bana bakmak isteyince, ben flashlar altÕnda transparan…
Hemen ardÕndan gelen hesap verilebilirlik ile birleútirdi÷inizde úeffaflÕk, “ba÷ÕmsÕz denetim úirketleri” ne iú garantisi demektir: “Efendim bu kurumlar hesaplarÕnÕ kamuoyundan gizliyorlar, onlarÕ úeffaf yani içi görünebilir
hale getirelim”; “onlarÕ ba÷ÕmsÕz denetim úirketlerine incelettirelim” demektir.
“Rekabet” dedi÷iniz úey; üniversite üniversite ile yarÕúsÕn; bir üniversite teknoparkÕnda bir yeri x liraya kiraya veriyor ise di÷eri x-1 ile kiraya
versin… AynÕ parayla kiralÕyorsa; verdi÷i hizmetleri artÕrsÕn, yolunu versin,
suyunu versin, elektri÷ini versin… Sonunda “yok devenin baúÕ” demektir.
“Kalite” baúlÕ baúÕna iúkillendirici bir konudur. Hizmet alana, yani
sermayeye “sen kalitelisin, sen kalitesizsin” deme olana÷Õ tanÕr…
Nedir kaliteli üniversite? Üniversite yönetiminde o úehrin en çok vergi
veren kiúisi Koç ya da SabancÕ’nÕn yer almasÕ mÕ? Düúünsenize østanbul
Teknik Üniversitesi’nin ve østanbul’daki hiçbir üniversitenin yönetiminde
hiçbir zaman Koç ya da SabancÕ olamayacak. Çünkü Koç Ankara’da vergi
mükellefi, SabancÕ Kocaeli’de… ùimdi øTÜ ya da østanbul Üniversitesi kalitesiz mi?
AbarttÕ÷ÕmÕ düúünüyorsunuz de÷il mi?
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O zaman bakalÕm, o yasa tasarÕsÕ tasla÷Õ üniversitede kaliteyi neye göre belirliyormuú?
“Kalite Yönetim Sistemi Daire BaúkanlÕ÷Õ: Yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn e÷itim, ö÷retim, araútÕrma ve topluma hizmet faaliyetlerinin kalite düzeylerinin ulusal ve uluslararasÕ standartlara uygunlu÷unun de÷erlendirilmesi
ile ilgili iúlemleri yapar.”
“UluslararasÕ standart” dedi÷iniz zaman, bu uluslararasÕ kurallara tabi
olmak demektir ki, o kurallarÕ kim belirler: Sermaye…
ùimdi yasa tasarÕsÕ tasla÷Õnda biraz daha aúa÷Õya iniyoruz ve her üniversitede bu amaçla kurulacak daire baúkanlÕ÷ÕnÕn adÕna bakÕyoruz: AdÕ de÷iúmiú: “Kalite ve Akreditasyon Daire BaúkanlÕ÷Õ” olmuú…
Görevleri: Yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn e÷itim- ö÷retim, araútÕrma ve
topluma hizmet faaliyetlerinin kalite düzeylerinin geliútirilmesi ve akreditasyonunun gerçekleútirilmesi için gerekli çalÕúmalarÕ yapmak.
“Topluma hizmet”i unutmayÕn, aklÕnÕzÕn bir köúesinde bulunsun.
Önümüzdeki yÕllarda çok karúÕlaúaca÷Õz…
Akreditasyona gelelim. Neyi, kime akredite edeceksiniz?
YanÕtÕ yasa tasarÕsÕ tasla÷Õnda var ve bunun için özel bir bölüm de kurulmuú: “Bilgi lisanslama ofisi”…
Hangi bilgiyi lisanslayacak?
“Yüksekö÷retim kurumlarÕnda, araútÕrmacÕ, uzman, di÷er personel ve
ö÷rencileri yapacaklarÕ bilimsel çalÕúmalar itibarÕyla ticarî de÷eri yüksek
konulara yönlendiren; araútÕrma sonunda üretilen bilgi ve ürünlerin ticarî
açÕdan de÷erlendirilebilmesi için gerekli faaliyetleri ve ticarî de÷eri olan
bilgilerin fikrî mülkiyet kapsamÕnda korunmasÕ amacÕyla gerekli tedbirleri
belirleyen; ticarî de÷eri olan bilgilerin ilgili kiúi, kurum ve kuruluúlara pazarlamasÕnÕ, lisanslamasÕnÕ, devrini veya transferini yapan; bilgilerin ürüne dönüútürülmesi çalÕúmalarÕnÕ destekleyen anonim úirket statüsünde
bilgi lisanslama ofisi.”
Anonim úirket statüsünde demek kâr amacÕyla çalÕúmak demektir. Bu
da Taner Hoca’nÕn demin okudu÷um bildirisinde yer aldÕ. AnÕmsatmakla
yetiniyorum.
O yasa tasarÕsÕ tasla÷ÕnÕn Temel ilkeler baúlÕklÕ 2. maddesi úöyleydi:
“Yüksekö÷retim; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik,
çeúitlilik, úeffaflÕk, hesap verebilirlik, katÕlÕmcÕlÕk, rekabet ve kalite ilkeleri
esas alÕnarak planlanÕr, programlanÕr ve düzenlenir.”
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Böyle bir üniversiteyi reddediyoruz… Ticari ürün üreten, bundan para
kazanan ve daha önemlisi, bundan üç kuruú kazanÕrken sermayeye üç yüz
kuruú kazandÕran üniversiteyi reddediyoruz…
Toplum için, kamu için ve araútÕran ve geliútiren, bunun için devletin
kaynak aktardÕ÷Õ üniversite istiyoruz. Bunu söylerken úunun da bilincindeyiz. ARGE için ayÕrdÕ÷ÕmÕz kaynaklarÕn bir bölümü, hatta büyük bir bölümü
heba olacak. Bunu biliyoruz. Olsun, heba olsun istiyoruz. Yüzde birlik kaynak aktarÕp binde beúlik teknoloji üretimi sonucu alaca÷ÕmÕza; yüzde beú
ayÕralÕm; beúte biri heba olsun yüzde birlik net üretim sa÷layalÕm…
Kapitalizmi planlamak
Sona geliyorum:
Baúta, planlamanÕn “kapitalizmi planlamak” oldu÷unu söylemiútim.
O zaman kapitalizme bir bakmamÕz gerek.
Kapitalizm kabaca iki biçimde hareket ediyor. ølk bölümde büyük
krizden sonra yeniden kuruluú döneminde kapitalizm, ithal ikameci, korumacÕ, sermaye hareketlerini sÕnÕrlayan bir kapitalizm. ParasÕnÕ bir úeye sermaye olarak yatÕrÕyor, bir üretim yapÕyor, bir ticaret firmasÕ kuruyor ve o
iúten elde etti÷i kârla yetiniyor. Ancak, giderek kâr oranlarÕ azalÕyor ve kapitalizm o zaman, ikinci dönemine, paradan para kazanma dönemine geçiyor.
Bütün dünyada sermaye hareketleri serbest bÕrakÕlÕyor, günü Japonya’da açÕp
beú çayÕnÕ ya da gruba karúÕ viskisini Amerika’da içiyor ve bunu sonu kaçÕnÕlmaz olarak kapitalizmin büyük krizi boomluyor, gümlüyor…
Boom’un øngilizcede pek çok anlamÕ var biliyorsunuz, piyasada canlÕlÕk demek hÕzla ilerleme demek geliúme demek ve gümbürdeme demek… O
kadar úiúiyor ki, boom diye patlÕyor.
Kapitalizmin bu büyük krizinden sonra, kapitalizm yeniden kurulacak.
ùimdi o, ne kadar sürece÷ini bilmedi÷imiz büyük gümbürtü dönemini yaúÕyoruz.
V mi olacak, L mi olacak, ters U mu olacak vs…
Ama úunu biliyoruz… Kapitalizmin yeniden kuruluúunun ilk dönemi
ithal ikameci, korumacÕ, sermaye hareketlerini sÕnÕrlayÕcÕ bir dönem olacak…
Bilsay Hoca’nÕn sözcükleriyle yeni patron belli olana ve yeni kapitalizmin kurallarÕ dünyaya kabul ettirilene kadar farklÕ ve ba÷ÕmsÕz kapitalizmler dönemi olacak…
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Son söz:
21. yüzyÕlÕn üniversitesi, büyük krizinden sonra yeniden kurulacak
kapitalizmin artÕk paradan para kazanma dönemindeki de÷er ve iliúkilerinin
de÷il, az önce anlattÕ÷Õm iliúkiler çerçevesinde oluúacak, bunu bilmek ve
buna hazÕrlanmak gerekiyor,
Son otuz yÕllÕk küreselleúme dönemindeki kavramlarÕn ço÷u çöpü
boylayacak,
Üniversite, sermayeye bilgi ve teknoloji üreten bir yer olmaktan giderek uzaklaúacak, özgürleúecek ve özerkleúecek,
Planlama, kalkÕnma, geliúme gibi “eski” úeyleri yeniden ö÷renmek gerekecek
Kapitalizm yeniden kurulurken 21. yüzyÕlÕn dili bu olacak…
Kapitalizmi sermayeden de÷il, emekten yana planlamak ve bilimsel
bilgiyi, özgür ve özerkçe üretmek isteyenler, dersini ona göre çalÕúsÕn ve
planÕnÕ ona göre yapsÕn…
Hepinizi sevgi ve saygÕyla selamlÕyor, hepimize bu yeni dönemde baúarÕlar diliyorum…
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Orhan BURSALI: ùimdi, biz dÕúarÕda yemekte konuúuyorduk aslÕnda
ayaküstü, hocam siz söylediniz galiba ya úu sandÕk sandÕ÷a atÕlan oylarÕn eúit
oldu÷u sürece ordan bir úey çÕkmaz diye. Ceplere konan diplomalar da eúit
de÷il. Ama genelde baktÕ÷ÕmÕz zaman bu sorunu çoktan aúmÕú ülkeler de var.
Demokrasi cehaletin tabi ki çok yaygÕn oldu÷u ülkelerde iúlemez, bu yüzyÕldÕr bilinir ve söylenir ve demokrasi aslÕnda bir araçtÕr. Ben, RTE ile aynÕ úeyi
düúünüyorum. Binersiniz bir yere kadar gidersiniz. Çünkü demokrasi kapitalist sistemin iúlemesine yardÕmcÕ oldu÷u sürece, bir araç olarak ona hizmet
etti÷i sürece vardÕr, iyidir, yüceltilir, yüceltilecektir. Fakat kapitalist sistemin
serbest piyasanÕn iúlemesine yaramadÕ÷Õ nokta da ise de÷iúime u÷rayacaktÕr
ve farklÕ demokrasiler ve farklÕ düúünce yollarÕ yöntemleri ortaya çÕkacaktÕr.
E÷itim, üniversite konularÕ söz konusu olunca, Celal ùengör hoca ile
hep kavga ederim. Türkiye’de üniversite yoktur der sÕk sÕk. Harp OkullarÕnÕ
en iyileri olarak görür. Harp OkullarÕ gerçek üniversitedir kÕsmÕnÕ bir tarafa
bÕrakÕyorum, Türkiye’de üniversiteler konusunda görüúlerine de önemli ölçüde destek çÕkarÕm.. Üniversite yok mudur, vardÕr tabi. Ama yani 200’e
yakÕn üniversitenin oldu÷u bir ülkede, 10-15 gerçek anlamda üniversite olmasÕ, olmaya çalÕúmasÕ söz konusu. Kore’ye bir bakÕn, e÷itim sistemi çok
yüksek. HalkÕn lise ve üniversite mezun oranÕ en yüksek ülkelerden biri.
KadÕnlarda da en yüksek ülke. E÷itime birinci derecede önem vermiú. Demokrasi ne kadar, e÷itim oranÕnÕn yüksekli÷iyle demokrasi arasÕndaki iliúki,
her zaman tartÕúÕlabilir bir úeydir. Mükemmel bir demokrasi mi vardÕr orada,
hayÕr, ama e÷itim düzeyinin yüksekli÷i ile ekonomik sorunlarÕnÕ aúmÕú, bilim
ve teknolojisini geliútirmeyi baúarmÕú. Kore’de büyük yüksek demokrasi
de÷erlerinin yaratÕldÕ÷ÕnÕ söylemek tartÕúmalÕ bir alandÕr, fakat ekonomiyi
çok iyi becermiútir. Kazanan bir ekonomi yaratmÕú
Biz ise, ütülen bir ülkeyiz. øsyanÕmÕz buna.. Ulusal de÷erleri yüceltmek ve kazanan bir ülke olmak. AslÕnda Kore’nin yaptÕ÷Õna baktÕ÷ÕmÕz zaman úunu görürüz: Her ülke dünya sistemini sömürmeye ve sistemden en
fazla kazanç payÕnÕ almaya dayalÕ düzenlemeler peúinde koúuyor. AslÕnda
bizim de ulusal bilim ve teknoloji politikalarÕyla ve e÷itim düzeyini yükselterek benzer bir duruma gelmeyi öneriyoruz, alÕú veriúimizi bir dengeye getirme çabasÕndayÕz, dünya sistemi dengeye gelir mi bilemiyorum.
AslÕnda dünya ekonomik sistemi çok kÕrÕlgan bir yapÕya sahip. Örne÷in yetene÷ini teknolojik olarak geliútirerek dünyaya yüksek teknolojik
ürünler, tüketim mallarÕ satan Kore’yi yÕkmanÕn úu aúamada çok basit bir
yöntemi var. Birdenbire mallarÕna ambargo koyarsanÕz, korumacÕ bir sisteme
geçerseniz, bu kadar alÕúveriúinin serbest olmadÕ÷Õ bir düzen yaratÕrsanÕz,
Kore’yi çökertirsiniz. Bu herkes için geçerlidir.. Bunu söylerken, aslÕnda adil
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olmayan iliúkilere dayalÕ bir dünya sisteminin varlÕ÷Õna iúaret etmek istiyorum. Adil bir dünya ekonomik sistemi nasÕl kurulur, ülkeler arasÕnda dengeli
bir ekonomik iliúkiyi gözeten, yoksulu yok eden, ülkelerarasÕ büyük varlÕk
uçurumlarÕ yaratmayan, daha kardeúçe bir düzen olabilir mi?
ùimdi konuya buradan baktÕ÷ÕmÕz zaman biz, Türkiye’nin ütülen ülke
olmaktan çÕkartÕlmasÕna yönelik bir çaba içindeyiz.. Dünyada, yani sömürmeden bir denge kurmak. Türkiye’nin sürekli olarak kaybetmesini engelleyecek adaletli bir dengenin nasÕl iúleyebilece÷i konusunda kafa yormamÕz
lazÕm. Ve úimdi de söz Prof. Dr. Okçabol hocamÕn.
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Eºitim ve Bilim AlanÇnda Durum ve Gelecek
RÕfat OKÇABOL (*)
E÷itim ve bilim alanÕnÕn bugünkü durumunun birincil sorumlusu, 11 yÕldÕr iktidarda
olan Adalet ve KalkÕnma Partisi (AKP)’dir.
Ancak bugünkü durum geçmiúle de iliúkili oldu÷undan AKP iktidarÕ öncesinde gerçekleúen
de÷iúimlere de kÕsaca de÷inmekte yarar vardÕr.
Bu nedenle e÷itim-bilim konusu, bu makalede
AKP öncesi, bugünkü durum ve gelecek alt
baúlÕklarÕ üzerinden irdelenmektedir.
AKP Öncesi
E÷itim-bilim konusunda AKP öncesinde yaúanan tarihsel geliúim ve
dönüúümler, de÷iúik adlar altÕnda sÕnÕflandÕrÕlabilir. Bu yazÕda kullanÕlacak
sÕnÕflama, Cumhuriyet e÷itiminin kuruluúu (1923-1946), Cumhuriyet e÷itiminden sapmalar (1946-1980) ve Türk-øslam Sentezi dönemi (1980-2002)
úeklinde olacaktÕr.
Cumhuriyet E÷itiminin Kuruluúu (1923-1946)
OsmanlÕda yaygÕn olan okullar, dini e÷itimin a÷ÕrlÕkta oldu÷u sÕbyan
mektepleri ve medreseler, azÕnlÕk okullarÕ ile yabancÕ özel okullardÕr. BatÕ’daki geliúmelere paralel olarak 19. yüzyÕlda tÕbbiye ve mülkiye gibi yüksekokul niteli÷inde okullarla bilimsel derslere yer veren iptidailer (ilkokullar), rüútiyeler (ortaokullar) ve idadiler (liseler) ile Darülfünun (üniversite)
açÕlmÕútÕr. Ancak OsmanlÕ laik ve bilimsel e÷itime yeterince önem vermemiú, dini içerikli ö÷retim Cumhuriyetin kurulmasÕna kadar sürmüútür1.
Cumhuriyetin ilanÕndan dört ay kadar sonra çÕkarÕlan 430 sayÕlÕ Ö÷retim Birli÷i yasasÕ, cumhuriyet e÷itiminin laik, bilimsel ve demokratik do÷rultuda oluúturulmasÕnÕn kapÕsÕnÕ açmÕútÕr.
(*)
1

Prof. Dr. Bo÷aziçi Üniversitesi (Emekli).
Okçabol, R. (2005a). Ö÷retmen Yetiútirme Sistemimiz. Ütopya YayÕnevi. Ankara.
(2005b). Türkiye E÷itim Sistemi. Ütopya YayÕnevi. Ankara.
(2006). Halk E÷itimi (Yetiúkin E÷itimi). Ütopya YayÕnevi. Ankara.
(2007). Yüksekö÷retim Sistemimiz. Ütopya YayÕnevi. Ankara.
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Bu yasayla, tüm okullar e÷itim bakanlÕ÷Õna ba÷lanmÕú, kapatÕlan medreselerden 29’u dini hizmet adamÕnÕ yetiútirecek imam hatip okuluna ve bir
tanesi de ilahiyat okuluna dönüútürülmüútür. Bu okullar, ö÷renci sayÕsÕnÕn
azalmasÕ üzerine 1930’larda kapatÕlmÕútÕr2. Bu yasa sonrasÕnda, süreç içinde,
ders izlenceleri ça÷daúlaútÕrÕlmÕú, Arapça, Farsça ve din dersleri kaldÕrÕlÕrken
karma ve (devlet okullarÕnda) parasÕz e÷itime geçilmiútir. 1926’da 789 sayÕlÕ
Maarif TeúkilatÕna Ait Kanun çÕkarÕlarak bakanlÕkta bilimselli÷e önem verecek Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) oluúturulmuútur. 1928’de, KasÕm ayÕ
baúÕnda Arap rakamlarÕ yerine Latin rakamlarÕ kabul edilmiú ve 1353 sayÕlÕ
yasayla harf devrimi yapÕlmÕútÕr.
Ö÷retmen yetiútirmeye, özellikle de köy okullarÕna ö÷retmen yetiútirmeye önem verilmiútir. 1926’da köy ö÷retmen okullarÕ açÕlmÕútÕr. 1936’da,
askerliklerini onbaúÕ ya da çavuú olarak tamamlayan köy gençlerinden köy
ilkokullarÕnÕn ilk üç sÕnÕfÕnÕ okutacak “e÷itmen” yetiútirilmesi uygulamasÕ
baúlatÕlmÕútÕr. Bu uygulama 1940’da da, köy ilkokullarÕ için halkçÕ ve cumhuriyetin ilkelerini benimsemiú, köylünün kalkÕnmasÕna yardÕmda bulunabilecek ö÷retmen yetiútirecek köy enstitülerine dönüúmüútür. Bu arada
1926’da Konya’da açÕlmÕú olan Orta Ö÷retmen Okulu sonradan Ankara'ya
taúÕnmÕú ve 1930’larda da okul, Türkçe-edebiyat ve e÷itim (pedagoji) bölümleri eklenerek Gazi E÷itim Enstitüsü adÕnÕ almÕútÕr3. 1930’larda ayrÕca meslek okullarÕna ö÷retmen yetiútiren kurumlarÕn açÕlmasÕna baúlanmÕútÕr.
1930’larÕn ilk yarÕsÕnda birer sivil toplum kuruluúu niteli÷inde olan Türk Dil
Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Halkevleri açÕlmÕútÕr. 1933 yÕlÕnda darülfünun kapatÕlÕp bilimselli÷e önem verecek bir yapÕya, østanbul Üniversitesi’ne
dönüútürülmüútür. 18 Haziran 1946 tarih ve 4936 sayÕlÕ Üniversiteler YasasÕ
çÕkarÕlarak üniversitelere özerklik ve tüzel kiúilik tanÕnmÕútÕr.
E÷itim sistemi, Cumhuriyetin kuruluú yÕllarÕnda, tüm kaynaklarÕ ve
morali tükenme noktasÕna gelmiú OsmanlÕ tebaasÕndan aydÕn bir toplum
yaratmak üzere yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Bu dönemde, dini e÷itimden laik ve bilimsel e÷itime geçilmiú, 1940’lÕ yÕllarda ö÷retmen yetiútirmede ve mesleki teknik e÷itimde önemli geliúmeler gerçekleútirilmiútir. E÷itim enstitüleri ve de
köy enstitüleriyle de, Cumhuriyet’in istedi÷i “fikri hür, irfanÕ hür ve vicdanÕ
hür” gençler yetiútirilmesinin önü açÕlmÕútÕr.
Cumhuriyet E÷itiminden Sapmalar (1946-1980)
II. Dünya SavaúÕnÕn bitiminde, Türkiye ile Amerika Birleúik Devletleri (ABD) arasÕndaki iliúkilerinin geliúmeye baúlamasÕ ve Cumhuriyet Halk
2
3

Baúgöz, ø. (1995). Türkiye’nin E÷itim ÇÕkmazÕ ve Atatürk. Ankara: Kültür BakanlÕ÷Õ
YayÕnlarÕ / 1754. s.19.
Altunya, N. (2006). Gazi E÷itim Enstitüsü. Ankara: G.Ü. øletiúim Fakültesi BasÕmevi.
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Partisi (CHP)’nin çok partili düzene geçmesi sonrasÕnda, e÷itim süreçlerinde
geri adÕmlarÕn atÕlmasÕna baúlamÕútÕr. CHP, 1947’de, 1943’te köy enstitülerine ö÷retmen yetiútirmek üzere açtÕ÷Õ Hasano÷lan Yüksek Köy Enstitüsü’nü
kapatmÕú, kendi açtÕ÷Õ köy enstitülerinin temel içeri÷ini de÷iútirip bu enstitüler hakkÕnda olumsuz bir tutum takÕnmÕútÕr. 1948’de Kuran kurslarÕnÕ ve
1949’da da Ankara ølahiyat Fakültesi’ni açarken ilkokullarda seçmeli din
dersi uygulamasÕnÕ baúlatmÕútÕr. 1945’te CHP’den ayrÕlanlarÕn kurdu÷u Demokrat Parti (DP), 1950’de iktidara gelmiú ve cumhuriyet e÷itiminden sapmalara devam etmiútir. DP, halkevleri ve köy enstitülerini kapatÕrken imam
hatip okullarÕnÕ yeniden açmÕútÕr. Seçmeli din dersini ortaokul izlencesine
eklemiú, yabancÕ dille ö÷retim yapacak maarif kolejleri (günümüzün Anadolu liseleri) ile imam hatiplere ö÷retmen yetiútirecek øslam Enstitüsü’nü açmÕútÕr.
27 MayÕs 1960’ta, meclisi la÷veden ve DP’yi kapatan silahlÕ kuvvetler
yönetimi zamanÕnda, Türkiye’nin gelmiú geçmiú en demokratik anayasasÕ
olarak kabul edilen 27 MayÕs AnayasasÕ halkoylamasÕyla kabul edilmiútir.
BakanlÕkta, Ö÷retmen OkullarÕ, Halk E÷itimi ve Din Ö÷retimi genel müdürlükleri oluúturulmuútur. 1961’de, beú yÕllÕk kalkÕnma planlarÕnÕ hazÕrlamak
üzere Devlet Planlama TeúkilatÕ (DPT) kurulmuú ve 222 sayÕlÕ ølkö÷retim ve
E÷itim Kanunu çÕkarÕlmÕútÕr. 1961 genel seçimleri sonunda CHP öncülü÷ünde kurulan koalisyon hükümetleri zamanÕnda, 1963’te Türkiye Bilimsel ve
Teknik AraútÕrma Kurumu (TÜBøTAK) ve 1964’te de fen lisesi açÕlmÕútÕr.
Suat Hayri Ürgüplü baúkanlÕ÷Õnda ve Adalet Partisinin öncülü÷ünde kurulan
koalisyon hükümeti (ùubat-Ekim 1965) zamanÕnda, özel kurs, okul ve dershane çalÕúmalarÕnÕ düzenlemek üzere 625 sayÕlÕ Özel Ö÷retim Kanunu çÕkarÕlmÕú; 633 sayÕlÕ yasa ile Kuran kursu açma yetkisi, MEB’in denetiminde,
müftülüklere bÕrakÕlmÕútÕr. Süleyman Demirel iktidarÕnda (1965-1971) 1967
yÕlÕnda, seçmeli din dersi liselere girmiú; imam hatiplere kÕz ö÷rencilerin
alÕnmasÕna baúlanmÕútÕr. 1960 sonlarÕnda açÕlmaya baúlayan özel yüksekokullar, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafÕndan 27 MayÕs Anayasa’sÕna aykÕrÕ bulunarak Ocak 1971’de kapatÕlmÕútÕr
12 Mart 1971’de silahlÕ kuvvetlerin verdi÷i muhtÕra sonrasÕnda kurulan reform hükümeti zamanÕnda, 27 AnayasasÕ’nÕn ilerici yanlarÕ törpülenmiú, örne÷in memurlarÕn sendika kurma hakkÕ kaldÕrÕlmÕútÕr. Meslek liselerinin orta kÕsÕmlarÕ kapatÕlÕp genel ortaokullara dönüútürülmüútür. 14 Haziran
1973 tarih ve 1739 sayÕlÕ Milli E÷itim Temel Kanunu ile 4936 sayÕlÕ yasanÕn
çok gerisinde kalan 20 Haziran 1973 tarih ve 1750 sayÕlÕ Üniversiteler YasasÕ çÕkarÕlmÕútÕr. 1739 sayÕlÕ yasa, 8 yÕllÕk zorunlu temel e÷itimi getirmiú, ek
bir maddeyle bunun uygulanmasÕ ileri bir tarihe ertelenmiútir.1973 genel
seçimlerinden sonra kurulan CHP-Milli Selamet Partisi (MSP) koalisyon
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hükümeti, ilk ve ortaö÷retim programlarÕna ahlak dersini eklemiútir. ømam
hatip liselerine giden ö÷renci sayÕsÕnÕn iki yÕlda yüzde 70 dolayÕnda azalmasÕ4 üzerine ve MSP’nin ÕsrarÕyla, imam hatip ortaokullarÕnÕ yeniden açmÕútÕr.
1739 sayÕlÕ yasa ö÷retmenin yüksekokulda yetiútirilmesini öngördü÷ünden
lise dengi okullar olan ilk ö÷retmen okullarÕ 1974’te kapatÕlÕp iki yÕllÕk e÷itim enstitülerine dönüútürülmüútür. Demirel’in kurdu÷u ve milliyetçi cephe
(MC) denen koalisyon hükümetleri, 1975-1980 arasÕnda 237 imam hatip
ortaokulu açmÕútÕr. Demirel’in son MC iktidarÕnda, iktisadi sistemi parasalcÕ
(kapitalist) sistemle bütünleútirecek 24 Ocak 1980 kararlarÕ alÕnmÕútÕr. Bu
kararlarÕn üzerinden 9 ay geçmeden silahlÕ kuvvetler 12 Eylül 1980 darbesini
gerçekleútirmiútir.
1946 sonrasÕnda, bazÕ ilerici adÕmlar atÕlÕrken Türkiye-ABD iliúkileri
yo÷unlaútÕkça Cumhuriyet e÷itiminden gerici sapmalarÕn da ço÷aldÕ÷Õ görülmektedir. 27 MayÕs AnayasasÕ’nÕn yol açtÕ÷Õ toplumsal uyanÕú, S. Demirel
iktidarlarÕnda tutucu kesimlere verilen devlet deste÷iyle ve silahlÕ kuvvetlerin 12 Mart 1971 müdahalesi ile önlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Köy enstitüleri
kapatÕlÕp ilk ö÷retmen okullarÕna dönüútürülmüúse de, bu okullar belirli
oranlarda enstitü gelene÷ini sürdürebilmiúlerdir. S. Demirel ö÷retmen okullarÕnda kadrolaúmaya gidip gerici yapÕlanmalarÕ destekleyerek sa÷-sol çatÕúmasÕ yaratÕlmÕútÕr. Yine de, ö÷retmenlerin büyük bir ço÷unlu÷unun üye oldu÷u ve 1965’te kurulan Türkiye Ö÷retmenler SendikasÕ (TÖS) ile TÖS
yerine 1973’te kurulan Tüm Ö÷retmenler Birleúme ve DayanÕúma Derne÷i
(TÖB-DER), eylemleriyle ve düzenledikleri e÷itim kurultaylarÕyla5 emperyalizme karúÕ olan yurtsever ve ilerici kuruluúlardÕr. 27 MayÕs devrimini
ateúleyen üniversite gençli÷i de, 1960’larÕn ve 1970’lerin gençli÷i de, ö÷retmenler gibi emperyalizme karúÕdÕr, ba÷ÕmsÕzlÕktan ve emekçiden yanadÕr6.
1970 sonlarÕnda yapÕlan bir araútÕrmada, gençlerin, “sevgi”den sonra
eúitlik ve özgürlük gibi de÷erlere öncelik verdi÷i görülmektedir7. DPT de,
4
5

6
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TÖB-DER (1978). Demokratik E÷itim KurultayÕ: 4-11 ùubat: 1. kitap. TÖB-DER
YayÕnlarÕ. Ankara.
TÖS (1969). Devrimci E÷itim ùurasÕ: 4-8 Eylül 1968. TÖS YayÕnÕ. Ankara.
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halkçÕ nitelikte bir kurumdur ve 1970 sonlarÕnda e÷itimin metalaúmasÕ sakÕncalÕ buldu÷unu söylemektedir8.
12 Eylül 1980 Darbe Dönemi / Türk-øslam Sentezi: (1980-2002)
Darbe sonrasÕnda, Demirel ve di÷er parti liderleri gözaltÕna alÕnÕrken
24 Ocak kararlarÕnÕn mimarlarÕndan Turgut Özal, darbe hükümetinde baúbakan yardÕmcÕlÕ÷Õna getirilmiútir. 6 KasÕm 1981 tarih ve 2547 sayÕlÕ Yüksekö÷retim Kanunu çÕkarÕlarak, üniversiteleri zapturapt altÕna alacak Yüksekö÷retim Kurulu (YÖK) oluúturulmuútur. Darbe hükümetinin ürünü olan
1982 AnayasasÕ kabul edilmiú, bu Anayasa, din kültürü ve ahlak bilgisi
(DKAB) dersini ilk ve ortaö÷retimde zorunlu ders yapmÕú, kâr amacÕ gütmeyen vakÕflara özel yüksekokul açma izni vermiútir. Ö÷retmen yetiútirme iúi
1982 yÕlÕnda bakanlÕktan alÕnarak, üniversitelere / YÖK’e verilmiútir. 4 yÕllÕk
ö÷retmen okullarÕ e÷itim fakültelerine, mesleki teknik e÷itime ö÷retmen
yetiútiren yüksek ö÷retmen okullarÕ mesleki teknik e÷itim fakültelerine, sÕnÕf
ö÷retmeni yetiútiren 2 yÕllÕk ö÷retmen okullarÕ e÷itim yüksekokullarÕna ve
imam hatiplere meslek dersi ö÷retmeni yetiútiren Yüksek øslam Enstitüleri
de ilahiyat fakültelerine dönüútürülmüútür. YÖK, atadÕ÷Õ dekanlarÕ ve her
üniversite için CumhurbaúkanÕna sundu÷u dört rektör adayÕnÕ a÷ÕrlÕklÕ olarak
Türk-øslam sentezci kiúiler arasÕndan seçmiútir.
1983 yÕlÕnda Baúbakan’Õn baúkanlÕ÷Õnda kimi bakanlarla DPT ve YÖK
gibi kurumlarÕn baúkanlarÕnÕ içeren Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu oluúturulmuútur. AynÕ yÕl, 1739 sayÕlÕ Milli E÷itim Temel Kanunu’nda yapÕlan
de÷iúikliklerle, temel e÷itim kavramÕ yerine ilkö÷retim kavramÕ getirilmiú ve
imam hatip lisesi mezunlarÕna, harp okullarÕ dÕúÕnda kalan yüksekö÷retim
kurumlarÕna girme hakkÕ verilmiútir. DPT, “din, kültürün özü, kültür de dinin formu olmaktadÕr”9 ve “böyle bir kültürle, iyimser, itaatli, ümitli ve akÕlcÕ bir nesil yetiútirmek mümkündür”10 vb Türk-øslam sentezi anlayÕúÕnÕn
hâkim oldu÷u bir “Milli Kültür” raporu hazÕrlamÕútÕr. Bu anlayÕú 12 Eylül ve
sonrasÕnÕn e÷itim ve kültür karar ve uygulamalarÕnÕn özünü oluúturmuútur.
“TanrÕ Da÷Õ kadar Türk ve Hira Da÷Õ Kadar Müslüman” yetiútirilmesi hedeflenmiútir.
Anavatan Partisi (ANAP) iktidarÕnda (KasÕm 1983- Eylül 1991), felsefe ve sosyoloji derslerinin haftalÕk ders saatleri azaltÕlmÕú; Darwin’in Evrim KuramÕ yerine yaratÕlÕú düúüncesinin öne çÕkarÕlmasÕna ve imam hatip
okullarÕnÕn geliúmesine özen gösterilmiútir. TTK, okullara a÷ÕrlÕklÕ olarak
8
9
10

DPT (1979). Dördüncü Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕ: 1979-1983. DPT YayÕn No.
DPT:1664. Ankara.
DPT, (1983). s. 514
DPT, (1983). s. 515
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KÕrk Hadis, ølahiname, Nur Hikâyeleri, Ariflerin MenkÕbeleri, YaratÕlÕú Modeli gibi gerici ve dinci yayÕnlarÕ önermiútir. Anadolu imam hatip liselerinin
açÕlmasÕna ve beú yÕllÕk kalkÕnma planlarÕnda özel okullarÕn açÕlmasÕnÕn
teúvik edilmesine baúlanmÕútÕr.
1991 genel seçimlerinden sonra 2002 seçimlerine kadar ülke koalisyon hükümetleriyle yönetilmiútir. 12 MayÕs 1992 tarihli ve 3797 sayÕlÕ yasa
ile bakanlÕ÷Õn yapÕsÕ yeniden belirlenmiútir. 13 A÷ustos 1993 tarihinde, bilimsel konularda öncelikleri saptamak, bilim adamlÕ÷ÕnÕ ve araútÕrmayÕ
özendirmek vb. amaçlarla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kurulmuútur. Zorunlu e÷itim süresi, 1997 A÷ustos’unda beú yÕldan sekiz yÕla çÕkarÕlmÕú, imam hatip ortaokullarÕ kapatÕlmÕú, ilk ve ortaokullar birleútirilip ilkö÷retim okuluna dönüútürülmüútür. Geçmiúte ö÷retmen okulu mezunlarÕ, mezun olduklarÕ gün bir okula atanÕrken ANAP, ö÷retmen atamalarÕnÕn yapÕlabilmesi için 1985 yÕlÕnda ‘Ö÷retmen Yetiútirme Yerleútirme SÕnavÕ’nÕ getirmiútir. Bu sÕnav 1991-9912’de kaldÕrÕlmÕú, 2000’de Devlet MemurlarÕ SÕnavÕ
olarak geri gelmiú ve 2002’de ise Kamu Personeli Seçme SÕnavÕ (KPSS)
uygulamasÕna geçilmiútir.
12 Eylül darbe hükümeti ve sonrasÕnda gelen iktidarlar, e÷itim-kültür
yaúamÕnda Türk-øslam sentezi anlayÕúÕnÕ uygularken ekonomik alanda da
kapitalist politikalar izlemeye baúlamÕúlardÕr. Bu politikalarÕn izleri, aúa÷Õda
özetlendi÷i gibi beú yÕllÕk kalkÕnma planlarÕnda da yüksekö÷retimle ilgili
geliúmelerde de görülmektedir.
a) KalkÕnma PlanlarÕ
Beú yÕllÕk kalkÕnma planlarÕ, 6. plandan itibaren e÷itimin ve bilimin iú
dünyasÕyla iliúkilendirilerek piyasalaútÕrÕlmasÕ yönünde hazÕrlanmÕútÕr. AltÕncÕ planda, üniversite-sanayi iúbirli÷i için gerekli düzenlemelerin yapÕlmasÕ, doktora ve yüksek lisans tezlerinin sanayinin gereksinimlerine göre yapÕlmasÕnÕn özendirilmesi hedeflenmiútir11. Yedinci plan, bir önceki plan hedeflerine ek olarak Teknoloji Geliútirme Bölgelerinin oluúumu ile akademik
personelin sanayide ve teknoparklarda yapÕlacak AR-GE faaliyetlerine katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak üzere yasal de÷iúikliklerin yapÕlmasÕnÕ önemsemiútir12. Sekizinci plan, Meslek StandartlarÕ SÕnav ve Belgelendirme Sistemi’nin oluúturulmasÕnÕ ve e÷itimde özel sektörün daha fazla yer almasÕnÕ hedeflemiútir13.
11
12
13

DPT (1989). AltÕncÕ Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕ: 1990-1994. YayÕn No: DPT: 2174,
BaúbakanlÕk BasÕmevi. Ankara.
DPT (1995). Yedinci Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕ: 1996-2000. DPT YayÕnÕ, BaúbakanlÕk
BasÕmevi. Ankara.
DPT (1999). Sekizinci Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕ: 2000-2005.
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8str.pdf, Eriúim Tarihi: 11.04.2007.
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b) Yüksekö÷retim
YÖK BaúkanÕ Prof. Dr. øhsan Do÷ramacÕ, 1984 yÕlÕnda kendi vakfÕna
özel Bilkent Üniversitesi’ni kurdurmuútur. 9 Nisan 1991’de, vakÕf üniversitelerine, genel bütçeden emsali kamu üniversitesi bütçesinin yüzde 45’i kadar yardÕm yapÕlabilece÷ini ve kamu üniversitelerini paralÕ hale getirecek ve
onlarÕ “özel statülü devlet üniversitesine” dönüútürmeyi öngören bir yasa
çÕkarÕlmÕútÕr (AYM, bu özel statü ile ilgili maddeyi, Haziran 1992’de iptal
etmiútir). 1994 yÕlÕnda, “Dünya BankasÕ/ YÖK Hizmet Öncesi Ö÷retmen
Yetiútirme” (DB-YÖK) projesi baúlatÕlmÕútÕr. Bu proje KasÕm 1997’de, günümüzde de uygulanan ve a÷ÕrlÕklÕ olarak ABD’den esinlenen bir ö÷retmen
yetiútirme modeliyle sonuçlanmÕútÕr14. Bu model, formasyon ve e÷itim derslerini azaltarak ve ö÷retmen adayÕnÕn genel kültür alanÕndaki geliúimine
önem vermeyerek ö÷retmenli÷i teknisyenli÷e indirgemiútir. Ö÷retmenlik
alanÕnda tezsiz yüksek lisans programlarÕnÕ baúlatÕp rehberlik dÕúÕnda kalan
e÷itim bilimleri lisans programlarÕnÕ kapatarak e÷itim bilimlerine de darbe
vurmuútur. Bu modelle birlikte, DKAB ö÷retmenlerinin ilahiyat fakültelerinde yetiútirilmesine baúlanmÕútÕr. Bu alanda okuyanlara, ilahiyat dersleri ile
ilkö÷retimde Türkçe ya da sosyal bilgiler derslerinde ö÷retmen olma hakkÕ
da verilmiútir.
Yüksek lisans programÕna girecek ö÷rencilere Lisansüstü E÷itim SÕnavÕ (LES) ve doktora programlarÕna baúvuracak ö÷rencilere de Kamu Personeli Dil SÕnavÕ (KPDS) getirilmiútir. 1999’da, iki aúamalÕ olarak yapÕlan
üniversiteye giriú sÕnavlarÕ tek sÕnava indirgenmiú, yüksekö÷retimde ilgili
alana geçmek isteyen meslek lisesi mezunlarÕna üniversite sÕnavÕnda ek katsayÕ uygulamasÕ baúlatÕlmÕútÕr. Haziran 2001 tarihinde yapÕlan yasa de÷iúikli÷iyle, özel vakÕf üniversitelerine “devlet yardÕmÕ yapÕlabilir” ifadesi yerine,
“devlet yardÕmÕ yapÕlÕr” ifadesi getirilmiútir.
Mart 2001’de bir Ulusal Proje hazÕrlayan Türkiye, e÷itim alanÕnda da
AB’ye uyum çalÕúmalarÕnÕ baúlatÕp Bologna Süreci’ne katÕlmÕú ve 2002’de
bu amaçla Ulusal Ajans kurulmuútur15. Oysa Bologna süreci özü itibarÕyla,
AB’yi uluslararasÕ rekabet gücüne sahip güçlü bir AB ekonomisi yaratmak
ve sanayinin istedi÷i iú gücünü yetiútirmek amacÕyla baúlatÕlmÕú ve üniversiteleri birer ticarethaneye dönüútürecek bir süreçtir.

14
15

Okçabol, 2005a
Okçabol (2011). YÖK ve Bologna süreci, N. E. Önal (der.) Bologna Süreci SorgulanÕyor
(11-39). Kahan MatbaacÕlÕk. østanbul.
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AKP Öncesinin De÷erlendirilmesi (1923-1980)
Cumhuriyet tarihinde, 1923-2000 yÕllarÕ arasÕndaki okul, ö÷renci ve
ö÷retmen sayÕlarÕnda önemli geliúmeler olmuútur (Tablo 1). Özellikle
1970’lerden itibaren ve sekiz yÕllÕk kesintisiz zorunlu e÷itimin kabul edildi÷i
1997 yÕlÕna kadar imam hatip okullarÕ hÕzla yaygÕnlaúmÕútÕr. Örne÷in sekiz
yÕllÕk e÷itime geçildi÷inde kapatÕlan imam hatip ortaokullarÕnda okuyan
ö÷renci sayÕsÕ 318 bine ve 526 imam hatip lisesinde okuyan ö÷renci sayÕsÕ da
192 bine çÕkmÕútÕr. Sekiz yÕllÕk e÷itime geçildi÷inde imam hatip ortaokullarÕ
kapatÕldÕ÷Õndan imam hatip lisesine giden ö÷renci sayÕsÕ 2001-2002 yÕlÕnda
118 bine düúmüútür (Tablo 1). 1980-2002 yÕllarÕ arasÕnda Kuran kurslarÕyla
özel okul, dershane ve kurslar da artmÕútÕr (Tablo 2). Özel okullarla dershanelere giden ö÷renci sayÕsÕnÕn en hÕzlÕ artÕú gösterdi÷i dönem, 1980’li yÕllar
olmuútur Özel kurslardaki hÕzlÕ artÕúÕn nedeni, a÷ÕrlÕklÕ olarak yabancÕ dil ve
bilgisayar kurslarÕ açan özel kurs yerlerinin ço÷almasÕ ile ANAP zamanÕnda
ehliyet almak için gerekli görülen sürücü kurslarÕnÕn açÕlmÕú olmasÕdÕr.
Tablo 1: Okul Ö÷renci ve Ö÷retmen SayÕlarÕndaki Geliúim (1923-2002)
1923-1924
E÷itim
KurumlarÕ Okul

1979-1980

Ö÷renci Ö÷retmen Okul
122

122

2001-2002

Ö÷renci Ö÷retmen Okul
4909

277

Ö÷renci Ö÷retmen

Okulöncesi

80

122

10.554 256.392

14.520

ølkokul

4.894

341.941

10.238

4.4296 5.622.407

199.245

-

Ortaokul
(ø.H. Orta)

116

9.894

1.054

4.103 1.180.233
(339) (130072)

30.930
(685)

-

Genel Lise

23

1.241

513

1.108

531.760

36.198

2.637 1490.376

72.609

Mes. T. L.
(ø.H. Lise)

64

6.547

583

1.719
(249)

514.923
(47941)

28.599
(5397)

3.428
(600)

66.176
(11877)

Yüksekö÷r.

9

2.914

307

347

270.278

20.699

1.483 1.211.937

34.993 10.310.844 375.511

ølkö÷retim

821.895
(95718)

42.775

Kaynak: Okçabol, 2005b’den derlenmiútir.

12 Eylül ve sonrasÕnda, kamu arsalarÕ, genellikle varsÕl aile çocuklarÕnÕn okuyabilece÷i özel okullarla vakÕf okullarÕna tahsis edilmiútir. VakÕf
üniversiteleri, üniversite sÕnavlarÕnda yeterince yüksek puan alamamÕú varlÕklÕ ö÷rencilere yüksekö÷renim olana÷Õ sa÷larken varsÕl çocuktan çok daha
yüksek puan almÕú olan yoksul çocuklar üniversite dÕúÕnda kalmÕútÕr. YatÕlÕ
okullar cemaatlerin eline geçerken cemaat okullarÕnÕn, dershanelerinin ve
yurtlarÕnÕn açÕlmasÕna baúlanmÕútÕr. Üniversiteye gelen ö÷renciler arasÕnda
OsmanlÕ hayranÕ, bilimsel bulgular yerine inançlara önem verenlerle evrim
kuramÕ ve cumhuriyet karúÕtÕ ö÷renciler giderek artmaya baúlamÕútÕr. Seçme
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sÕnavlarÕ ve sÕnavlarÕn içerikleri, özel okullarÕn, özel dershanelerin ve de özel
hocalarÕn artmÕútÕr. Seçme sÕnavlarÕ, yoksullarÕ eleme aracÕna dönüúmüú,
baúarÕlÕ yoksul ö÷renciler, ister istemez cemaatlere yanaúmak ve a÷abeylerle
ablalar aracÕlÕ÷Õyla cemaat ö÷retisi almak zorunda bÕrakÕlmÕútÕr.
AKP iktidara gelmeden öncesinde, 12 Eylül darbesinin sonuçlarÕ gözle görülür hale gelmiútir. 1979 yÕlÕnda, sevgiden sonra özgürlü÷e de÷er verip
paraya de÷er vermeyen gençli÷in yerini 1997’de, sevgiden sonra paraya
de÷er veren bu kez özgürlü÷e de÷er vermeyen bir gençlik almÕútÕr16. 1999
yÕlÕnda yaúanan AdapazarÕ-øzmit yer sarsÕntÕsÕnda zarar gören aileler arasÕnda yapÕlan görüúmelere göre, yüzde 70 kadarÕ, bu olayÕ “Allah’Õn cezasÕ,
kÕyamet alameti, kader” olarak görmektedir17.
AKP Dönemi: PiyasacÕ-øslam Sentezi (2002-Ocak 2014)
KasÕm 2002’de baúlayan AKP iktidarÕnda e÷itim ve bilim alanÕnda
gerçekleútirilen dönüúümler, genel nitelikleri itibarÕyla piyasacÕ ve gerici
dönüúümlerdir. AKP, karar ve uygulamalarÕyla 12 Eylül darbe sonrasÕnda
Türkiye’ye hâkim olan Türk-øslam sentezi anlayÕúÕnÕ, piyasacÕ (kapitalist)øslam sentezi anlayÕúÕna dönüútürmeye çalÕúmÕú ve büyük ölçüde de (kendileri açÕsÕndan) baúarÕlÕ olmuútur.
AKP, 2003 baúÕnda, genellikle piyasacÕ nitelikteki hedeflerle dolu bir
acil eylem planÕ açÕklamÕútÕr. Bu planÕ uygulayabilmek için de, önce e÷itim
bakanlÕ÷Õndan baúlayarak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
(TRT)’undan yazÕlÕ medyaya kadar her yer ve kurumda kadrolaúmaya baúlamÕútÕr. AKP, izledi÷i AmerikancÕ politikalarla ve iktidarÕnÕn ilk yÕllarÕnda
tam üye olmak için AB’nin her istedi÷ini yerine getirerek piyasalaúmayÕ
kolaylaútÕrÕrken gericileúmeyi de sa÷lamak istemiútir. AYM’nin AKP’yi
laiklik karúÕtÕ eylemlerin oda÷Õ olmakla suçlayÕp 30 Temmuz 2008’de para
cezasÕna çarptÕrmasÕ, bu nedenledir. AKP iktidarÕnÕn ilk beú yÕlÕnda, bir önceki CumhurbaúkanÕ A. N. Sezer ile DanÕútay ve AYM, büyük oranda gerici
uygulamalarÕ engelleyebilmiúlerdir.
2007 A÷ustos’unda Abdullah Gül’ün CumhurbaúkanÕ olmasÕ sonrasÕnda YÖK’te ve 12 Eylül 2010 Anayasa halkoylamasÕ sonrasÕnda da yargÕda kadrolaúan AKP, gerici hedeflerini bir bir gerçekleútirme olana÷Õ bulmuútur. AKP’nin gerçekleútirdi÷i piyasacÕ ve gerici dönüúümleri, bilimde, e÷itimde ve toplumsal yaúamda olmak üzere üç ayrÕ kanalda irdelemek olasÕdÕr.
AKP zamanÕnda hazÕrlanan dokuzuncu kalkÕnma planÕnda da, Bologna süre16
17

Ateú, 2004
Milliyet Gazetesi, 15 A÷ustos 2000.
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cini benimseyip yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn, úeffaflÕk, hesap verebilirlik
ilkeleri do÷rultusunda idari ve mali özerkli÷e sahip olmalarÕ ve yerel özelliklere uygun úekilde uzmanlaúmalarÕ sa÷lanarak, sistemin rekabetçi bir yapÕya
kavuúmasÕ hedeflenmiútir18,.
Bilimde Piyasalaúma ve Gericileúme
Türkiye’de Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlü÷ü ve TarÕmsal
AraútÕrmalar Genel Müdürlü÷ü gibi resmi kuruluúlarla Siyasal AraútÕrmalar
VakfÕ ve Toplumsal Ekonomik Siyasal AraútÕrmalar VakfÕ gibi pek çok araútÕrma kurumu vardÕr. Ancak bilim kurumu deyince akla öncelikle üniversitelerle TÜBøTAK ve TÜBA gelmektedir.
a) Üniversite
AKP iktidar olur olmaz, AB’nin yüksekö÷retim aya÷ÕnÕ oluúturan Bologna Sürecini hemen benimsemiútir. Yüksekö÷retimdeki piyasacÕ dönüúümleri genelde bu süreçle iliúkilendirerek gerçekleútirmiú ya da gerçekleútirmek
istemiútir. Önce 2003 yÕlÕnda, YÖK’ü ele geçirecek ve üniversiteleri piyasalaútÕracak iki ayrÕ yüksekö÷retim yasa tasla÷Õ hazÕrlamÕútÕr. Bu taslaklar,
kamuoyunda destek bulamayÕnca gündemden düúmüútür. CumhurbaúkanÕ
Sezer’in YÖK baúkanlÕ÷Õna getirdi÷i Prof. Dr. E. Teziç zamanÕnda, 2004’te
bir yüksekö÷retim yasa tasarÕsÕ ve 2006’da da, Türkiye'nin Yüksekö÷retim
Stratejisi raporu hazÕrlanmÕútÕr (YÖK, 2006). Bu yasa tasarÕsÕnda ve strateji
raporunda da piyasacÕ nitelikte olmuútur. Gül’ün A÷ustos 2007’de CumhurbaúkanÕ olmasÕ ve o yÕlsonunda Prof. Dr. Y. Z. Özcan’Õ YÖK baúkanlÕ÷Õna
atamasÕ sonrasÕnda, kÕsa sürede YÖK AKP’nin denetimine girmiútir.
AKP’ye yakÕn kiúiler arasÕnda rektör ve dekan atanmasÕna baúlanmÕútÕr.
YÖK, 2009 Ocak ayÕnda, ilahiyat ön lisans diplomalarÕndan o diplomalarÕn “Sadece Diyanet ve din hizmetleri için geçerlidir” úerhini kaldÕrmÕútÕr. Sonra da, ilahiyat fakültesi kontenjanlarÕnÕ yüzde 200 ve ilahiyatlardaki
ikinci ö÷retim kontenjanlarÕnÕ da yüzde 115 artÕrmÕútÕr. Üç saatlik bir sÕnav
olan Ö÷renci Seçme SÕnavÕ (ÖSS) kaldÕrÕlÕp yerine Yüksekö÷retime Geçiú
SÕnavÕ (YGS) ile Lisans Yerleútirme SÕnavÕ (LYS) gibi üçer sÕnavdan oluúan
iki farklÕ sÕnav getirilmiútir. 2010’da østanbul-Beykoz’da, lisans programlarÕ
Almanca lisansüstü programlarÕ ise Almanca ve øngilizce yapÕlacak TürkAlman Üniversitesi açÕlmÕútÕr. YÖK, 2010 baharÕnda, kamu üniversitelerinde
e÷itim fakültesi açÕlmasÕnÕ dondururken cemaatçi e÷ilimde oldu÷u bilinen
vakÕf okullarÕna e÷itim fakültesi açma izni vermiútir.
18
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YÖK, 21 Ocak 2010 Ocak ayÕnda, tüm yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn
uymasÕ gereken Türkiye Yüksekö÷retim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ)'ni
kabul etmiútir. Bu çerçeveyle, ö÷retim elemanÕnÕn akademisyenlikten uzaklaúÕp bir teknisyene dönüúmesinin önü açÕlmÕútÕr. 10 Mart 2011 günü yapÕlan
“Yüksekö÷retimin Yeniden YapÕlanmasÕna Dair AçÕklama” ile YÖK, üniversitelerin piyasalaúmasÕ yönündeki çalÕúmalarÕnÕ hÕzlandÕrmÕútÕr. 2012
yÕlÕnda üniversitelerin birer ticarethaneye dönüúmesine yol açacak yüksekö÷retim yasa taslaklarÕ gündeme gelmiútir. HazÕrlanan taslaklara göre, ÜniversitelerarasÕ Kurul (ÜAK) yerine, (yalnÕz rektörlerden oluúan) Rektörler Kurulu oluúturulacaktÕr. ùu anda üniversitede zorunlu olan inkÕlap tarihi, Türk
Dili, yabancÕ dil ile beden e÷itimi ya da bir güzel sanatlar dersi gibi dersler
zorunlu ders olmayacaktÕr.
YÖK, yetki ve sorumluluklarÕ artÕrÕlarak Türkiye Yüksekö÷retim Kurulu adÕnÕ alacaktÕr. Üniversite mensuplarÕnÕ ticari de÷eri yüksek konulara
yönlendirecek ve üretilen bilgi ve ürünlerin ticari açÕdan de÷erlendirilmesi
için faaliyette bulunacak bilgi lisanslama ofisleri kurulacaktÕr. Üniversitelerin en çok yüzde 10’unda, ileri araútÕrma birimleri açÕlacaktÕr. Akademik
yükseltmelerde ve idari görevlere getirilmede kullanÕlmak üzere ö÷retim
elemanlarÕnÕn tüm faaliyetleri için akademik faaliyet puanÕ hesaplanacaktÕr.
Belirli puan alanlara da, akademik faaliyet ödene÷i verilecektir. Geliúimini
tamamlamÕú üniversitelerde, her konuda yetkili olacak “üniversite konseyleri” kurulacaktÕr. Özel üniversiteler ve hatta yabancÕ özel üniversiteler açÕlabilecektir. YabancÕ özel üniversiteler ö÷renci alma koúullarÕnÕ, YÖK de÷il
kendileri belirleyecektir. Bu taslaklar 2013 baúlarÕnda bakanlÕ÷a ve baúbakanlÕ÷a gönderilmiúse de, nedense bu konu birden gündemden düúmüútür.
Bologna Süreci ilerledikçe üniversitelerde sanayiciye destek veren
teknoparklarÕn kurulmasÕ ile projeye dayalÕ çalÕúmalar da artmaya baúlamÕútÕr. Bu tür piyasacÕ çalÕúmalar olabildi÷ince destek bulurken, toplumsal içerikli çalÕúmalarda ise destek yerine engeller çÕkarÕlmaktadÕr. Örne÷in Prof.
Dr. Onur Hamzao÷lu, yaptÕ÷Õ bilimsel bir araútÕrma sonunda çocuklarÕn kakalarÕnda ve annelerin sütlerinde a÷Õr metaller bulundu÷unu 16 Ocak 2011
günü kamuoyuna açÕklamÕútÕr. Bu açÕklama sonrasÕnda, Kocaeli Üniversitesi’nin, DilovasÕ’ndaki sanayicilerin úikâyeti üzerine bu akademisyen hakkÕnda YÖK’ün disiplin soruúturmasÕ açÕlmasÕ iste÷i ve üniversitenin soruúturma
açÕp disiplin cezasÕ vermeye kalkÕúmasÕ, akademik de÷erlerin yerini piyasacÕ
de÷erlerin almaya baúladÕ÷ÕnÕn bir göstergesi niteli÷indedir.
Üniversitelerin piyasalaútÕkça gericileútikleri de görülmektedir. Örne÷in Mardin Artuklu Üniversitesi 2011-2012 ö÷retim yÕlÕna ve Erzurum Polis
Meslek Yüksek Okulu da 2013-2014 e÷itim- ö÷retim yÕlÕna dualar okuyarak
baúlamÕútÕr. ùÕrnak Üniversitesi, 27-29 Eylül 2013 tarihlerinde, UluslararasÕ
115

Hz. Nuh ve Cudi Da÷Õ Sempozyumu’nu düzenlemiútir. østanbul Teknik Üniversitesi de, bir “helal gÕda” firmasÕyla anlaúarak helal gÕdaya standart getirme çalÕúmalarÕ baúlatmÕútÕr19. Bu arada YÖK’ün “Türkiye UluslararasÕ øslam,
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” adÕyla bir üniversite kurmaya hazÕrlandÕ÷Õ
haberleri yayÕlmÕútÕr20. Yüksek Ö÷renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), ülke genelindeki karma ö÷renci yurtlarÕnÕn tamamen kÕz ve tamamen
erkek yurduna dönüútürülmesi kararÕnÕ almÕútÕr21. Bu tür olaylar üniversitelerde giderek artmaktadÕr. ODTÜ’de 2012 AralÕk ayÕnÕn son günlerinde polis
úiddeti nedeniyle çÕkan olaylar sonrasÕnda bu üniversiteyi kÕnayan rektörlerden biri olan Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü, ö÷rencilerin tepkisi üzerine,
“Bu zamanda hangi rektör var ki AKP’nin adamÕ olmasÕn”22 demesi, kadrolaúmanÕn boyutunu göstermektedir. Arapça ö÷retimi, YabancÕ Diller Yüksek
Okulu’ndan ilahiyat fakültelerine aktarÕlmÕútÕr23. 6 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu KararÕ ile yurt dÕúÕndan mezun TC yurttaúÕ ö÷renciye sÕnavsÕz
üniversite giriú hakkÕ verilmiútir. Bu karar genelde yurt dÕúÕnda okuyan varsÕl
aile çocuklarÕyla cemaat okullarÕnda okuyanlarÕn yararÕna iúleyecek bir karardÕr.
b) TÜBøTAK
Baúbakan Erdo÷an, AKP iktidarÕnÕn ilk yÕlÕnda yasal olmayan bir úekilde, Prof. Dr. Nüket Yetiú’i TÜBøTAK Bilim Kurulu baúkalÕ÷Õna atamak
istemiútir. CumhurbaúkanÕ Sezer’in onaylamamasÕ üzerine o kiúiyi vekâleten
atamÕútÕr. Hemen arkasÕndan TÜBøTAK, 15-16 Haziran 2006 tarihlerinde
düzenlenen “1. øslami ølimlerde Terminoloji Sorunu” adlÕ toplantÕya maddi
destek vermiútir24. Gül’ün CumhurbaúkanÕ olmasÕ üzerine, TÜBøTAK yasasÕ
31 Temmuz 2008 tarihinde de÷iútirilip bu kurumun Baúbakan Erdo÷an’Õn
istedi÷i úekilde yapÕlanmasÕ sa÷lanmÕútÕr. Bu yeni TÜBøTAK, 2009 yÕlÕ tüm
dünyada evrim kuramÕnÕn yaratÕcÕsÕ Darvin yÕlÕ olarak kutlanÕrken, Darvin’i
sansürlemiútir. Kurumun dergi kapa÷Õna konan Darvin’in resmi çÕkartÕlarak
o resmi koyan yetkili iúinden uzaklaútÕrÕlmÕútÕr25. Türkiye’nin matematik ve
teorik fizik alanÕnda kuramsal araútÕrma yapan tek bilim kurumu olan TÜBøTAK’a ba÷lÕ Feza Gürsoy Enstitüsü, 2011 Temmuz’unda, TÜBøTAK’Õn
bir baúka birimine ba÷lanarak, temel bilimlerle ilgilenmeyecek bir yapÕya
dönüútürülmüútür. 2011 genel seçimlerinden üç gün önce, 8 Haziran 2011
19
20
21
22
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25 Ekim 2013, gazeteler.
20 Haziran 2013, gazeteler.
12 A÷ustos 2013.
4 Ocak 2013, gazeteler.
www.odatv.com 5 Eylül 2013.
GazalcÕ, M. (2010). “AKP’nin E÷itimsiz Yüzü”, Cumhuriyet Gazetesi, 13 A÷ustos, s. 9.
GazalcÕ, M. (2010: 9).

116

tarihinde çÕkarÕlan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile TÜBA ve
TÜBøTAK, BaúbakanlÕ÷a ba÷lÕ olan bir kurum olmaktan çÕkarÕlÕp Bilim,
Teknoloji ve Sanayi BakanlÕ÷Õ’na ba÷lanÕp do÷rudan siyasetin emrine girmiútir.
c) TÜBA
AKP, 2011 yÕlÕna kadar TÜBA ile ilgili bir giriúimde bulunmamÕútÕr.
Ancak bu kurum tarafÕndan 2009 yÕlÕnda hazÕrlan bilim raporu (TÜBA,
2010), performans de÷erlendirilmesi ve benzeri söylemlerle TÜBA’nÕn belirli düzeylerde de olsa piyasacÕ bir anlayÕúa kaydÕ÷ÕnÕ göstermektedir. AKP,
27 A÷ustos 2011 tarihli ve 651 sayÕlÕ KHK ile TÜBA’nÕn yapÕsÕnÕ de÷iútirip
bu akademi üyelerinin AKP denetiminde olan YÖK ile TÜBøTAK tarafÕndan belirlenmesini sa÷lamÕútÕr. Bu yeni yapÕsÕyla TÜBA’nÕn pek bilimsel bir
yanÕ kalmamÕútÕr.
Yeni TÜBA’nÕn ilk üyelerinden biri ilahiyatçÕ, bir di÷eri ise, üniversiteye medrese denmesini ve tüm okullarÕn imam hatiplere dönüútürülmesini
isteyen bir dekandÕr!
E÷itimde Piyasalaúma ve Gericileúme
AKP’nin e÷itim alanÕndaki ilk icraatlarÕnda biri, ders kitaplarÕyla
okullara önerilecek kitaplarÕn TTK tarafÕndan denetlenmesinden vazgeçmek
olmuútur. Sonra okullarda, "Kutlu Do÷um" günleri baúlatÕlmÕú, milli bayramlarÕn kutlanmasÕ yasaklanÕrken bu haftanÕn kutlanmasÕ giderek yaygÕnlaúmÕútÕr. Kaçak Kuran kurslarÕ açanlara verilen cezalar azaltÕlÕrken dini oluúumlara yardÕm eden vakÕflara vergi muafiyeti getirilmiútir. Ça÷daú E÷itim VakfÕ
ve Ça÷daú YaúamÕ Destekleme VakfÕ gibi laik e÷itimden yana olan kuruluúlar da basÕ altÕna alÕnmaya baúlamÕútÕr. AKP, AB’nin dayattÕ÷Õ ilkö÷retim
izlencesini uygulamaya koymuútur26. Bu izlence, bir yönüyle o günlerin ølkö÷retim Genel Müdürü S. Özdemir’in açÕklamasÕna göre27, 25 kuruúa sattÕ÷Õ
patlamÕú mÕsÕrÕ talep artÕnca 50 kuruúa satan ö÷renci örne÷iyle, piyasacÕ düzene uygun giriúimci ö÷rencinin yetiútirilmesini hedefleyen bir izlencedir.
Bu izlencenin uygulanmaya baúlamasÕndan sonra ortaö÷retime geçiúi belirleyen ve tek sÕnav olan Ortaö÷retim KurumlarÕna Giriú SÕnavÕ (OKS) kaldÕrÕlÕp 6., 7. ve 8. sÕnÕflarda yapÕlacak Seviye Belirleme SÕnavÕ (SBS) getirilmiútir. SBS, dershaneye gidiúe son verecek iddiasÕyla getirilmiú olsa da, çocuk26
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Tezbaúaran, A. (2005). “Yeni Program ve Ölçme De÷erlendirme”, I. UluslararasÕ Seminer: Avrupa Birli÷i Yolunda Yeni Türk E÷itim Sistemi: 24-25 Eylül, Prenses Otel, østanbul, yayÕmlanmamÕú bildiri.
Özdemir, S. (2005). “Milli E÷itimde De÷iúim ve Yeni ølkö÷retim ProgramlarÕ”, Fevziye
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larÕn daha erken yaúta dershaneye gitmesine yol açmÕútÕr. SBS’de DKAB ve
yabancÕ dil (øngilizce) dersiyle ilgili sorularÕn sorulmasÕna da baúlanarak,
e÷itimde büyük bir eúitsizli÷in yaratÕlmasÕna kapÕ açÕlmÕútÕr.
BakanlÕ÷Õn 2009 yÕlÕnda hazÕrladÕ÷Õ Hayat Boyu Ö÷renme Strateji
Belgesi ile Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ 2010-2014 Stratejik PlanÕ28 genelde piyasacÕ nitelikteki hedeflere yöneliktir. BakanlÕ÷Õn piyasacÕ ve gerici uygulamalarÕnÕ, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’ler, FATøH Projesi, 4+4+4 yasasÕ, yönetmelik de÷iúikli÷i, genel liselerin kapatÕlmasÕ, SBS yerine TEOG
ve ö÷retmen yetiútirme konularÕ üzerinden özetlemek olasÕdÕr.
a) KHK’lar
AKP, 2011 genel seçimleri sonrasÕnda, 3 ay kadar gibi kÕsa bir sürede
34 de÷iúik konuda KHK çÕkararak, hÕzla piyasacÕ ve gerici uygulamalarÕ
gerçekleútirmiútir. Bu KHK’lerden 651, 652, 653 ve 666 sayÕlÕ KHK’lar
özellikle e÷itim ve bilim alanÕyla ilgilidir. 4 Eylül 2011 tarihli ve 652 sayÕlÕ
KHK, 3797 sayÕlÕ yasayla oluúturulmuú bakanlÕk yapÕsÕnÕ bir ticari kuruluúa
dönüútürmüútür. Örne÷in 3797 var olan amaçlardan “laik, demokratik ve
sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine ba÷lÕ ö÷renci yetiútirilmesi” amacÕ yerine, rekabetçi ö÷renci yetiútirilmesi hedefi getirilmiútir. AraútÕrma ve ders araçlarÕ gibi üretim yapan birimler kaldÕrÕlmÕú, onlar yerine
piyasacÕ birimler getirilmiútir. Bu KHK ile bakanlÕk üst düzey görevlilerinin
iúine bir anda son verilmiú ve e÷itimci olmayanlarÕn bürokrat ve TTK üyesi
olmasÕnÕn önü açÕlmÕútÕr. 17 Eylül 2011 tarih ve 653 sayÕlÕ KHK ile Kuran
kurslarÕna gitmede var olan yaú sÕnÕrÕ kaldÕrÕlmÕútÕr. 3 KasÕm 2011 tarihli ve
666 sayÕlÕ KHK ile devlet personel rejimi de÷iútirilip 3-5 kat fazla maaúlÕ
sözleúmeli statü getirilmiútir.
b) FATøH Projesi
2012 ùubat’Õnda gündeme gelen FATøH Projesinin ka÷Õt üzerindeki
amacÕ, e÷itimde fÕrsat eúitli÷ini sa÷lamak, bilgi toplumu yaratmak ve teknolojinin e÷itimde yararlÕ olarak kullanÕmÕ için, Türkiye'deki tüm dersliklere
birer adet dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazÕ ve akÕllÕ tahta koymak; her
ö÷renciye tablet bilgisayar vermektir. AKP’nin hiçbir karar ve uygulamasÕnda, e÷itim dÕúÕndaki alanlarda bile, fÕrsat eúitli÷i sa÷lama gibi bir boyut yoktur. Bu proje de, özünde e÷itimde fÕrsat sa÷lama projesi de÷il, çocuklarÕn
28
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fÕrsatlarÕnÕ köreltme projesidir. Kitap okuma alÕúkanlÕ÷Õ edinmemiú çocuklarÕ
tabletlere ba÷ÕmlÕ kÕlmak eúitlik sa÷layÕcÕ bir yaklaúÕmdansa e÷itsel bir kÕyÕmdÕr. KÕsa bir süre sonra yenilenmesi gerekecek projedeki donanÕmÕ için
birileri zengin edilirken toplum da kaybedecektir. Bu proje gerçekleúti÷inde,
ö÷renciler, tek kaynaktan ve yanlÕ bilgi bombardÕmanÕna tutulacak; okuma,
düúünme, eleútirme ve ö÷renme alÕúkanlÕklarÕ edinme fÕrsatÕ bulamayacaklardÕr. Çocuklar ayrÕca aúÕrÕ radyasyona maruz kalacaktÕr.
c) 4+4+4 YasasÕ
Kamuoyunda 4+4+4 yasasÕ olarak bilinen 30 Mart 2012 tarih ve 6287
sayÕlÕ yasa çÕkarÕlmÕútÕr. Bu yasayla, 8 yÕllÕk zorunlu e÷itim 12 yÕla çÕkarÕlmÕú, okula baúlama yaúÕ 60 aya indirilmiú, ortaokullar 5’inci sÕnÕftan baúlatÕlmÕú ve imam hatip ortaokullarÕ açÕlmÕútÕr. “Kuran-Õ Kerim” ve “Hz. Peygamberimizin hayatÕ” dersleri seçmeli ders olmuútur. AçÕkö÷retim lisesi,
okul ça÷ÕnÕ geçmiú yetiúkinler için açÕlmÕú bir yaygÕn e÷itim kurumu olsa da,
zorunlu e÷itimin bir parçasÕ sayÕlmÕútÕr! FATøH projesi kapsamÕndaki harcamalar, yasal denetimin dÕúÕnda bÕrakÕlmÕútÕr. UluslararasÕ düzeyde baúarÕ
gösteren ö÷rencilere üniversiteye giriúte kolaylÕk getirilmiútir. Daha önceki
yasalarda var olan ilk ve ortaö÷retim parasÕzdÕr ifadesi, yasadan çÕkarÕlmÕútÕr.
4+4+4 yasasÕ sonrasÕnda AKP, Temel Din Bilgisi adÕ altÕnda üçüncü
seçmeli din dersini açmÕú ve aklÕna esti÷i yerlerdeki okullarÕ imam hatibe
dönüútürmeye baúlamÕútÕr. Normal liseler içinde, imam-hatip programlarÕ
açarak o liselerin birkaç yÕl içinde imam hatiplere dönüúmesini de kolaylaútÕrmÕútÕr. AKP ve cemaatler, çocuklarÕn imam hatiplere kaydolmasÕnÕ ve
seçmeli din derslerini seçmeleri için akÕl-almaz yöntemlerle büyük bir kampanya baúlatmÕúlardÕr. 4+4+4’ten sonraki ilk 6 ay içinde 200 kadar imam
hatip lisesi ve 1.099 imam hatip ortaokulu açmÕútÕr.
ç) Yönetmelik De÷iúikli÷i
AKP, 4+4+4 yasasÕ sonrasÕnda, bazÕ yönetmeliklerde de piyasacÕ ve
gerici nitelikte de÷iúiklikler yapmÕútÕr. ølkö÷retim yönetmeli÷i de÷iútirilerek,
ilkokula baúlanmasÕ konusu, 60-66 aylÕk çocuklar için velinin iste÷ine bÕrakÕlmÕú, 66-72 aylÕk çocu÷unu okula göndermek istemeyen aileden ise, sa÷lÕk
kurulu raporu getirmesi, yani çocu÷un geliúiminin yetersizli÷inin belgelenmesi úart koúulmuútur.
AKP, arkasÕndan kÕyafet yönetmeli÷ini de÷iútirip, ö÷rencilerin türban
kullanmalarÕnÕ serbest bÕrakmÕútÕr. Cumhuriyet kurulduktan sonra kÕzlarÕn
giymeye baúladÕ÷Õ úort, tayt gibi kÕyafetler ile diz üstü etek, derin yÕrtmaçlÕ
etek, kÕsa pantolon, kolsuz tiúört ve kolsuz gömlek gibi giysilerin giyilmesi
ise yasaklanmÕútÕr. Okullarda önlük kullanÕmÕnÕ da yasaklayÕp ailelerin daha
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fazla harcama yapmalarÕna yol açarak yoksul çocuklarÕn ma÷dur olma olasÕlÕ÷ÕnÕ artÕrmÕútÕr.
Ortaö÷retim kurumlarÕ yönetmeli÷i de÷iúikli÷i ile ortaö÷retim ça÷Õndaki çocuklarÕn evlenmelerine izin verilmiútir. Evlenen çocuklar açÕkö÷retime kaydÕrÕlacaktÕr. Bu durumda çocuk evlili÷i meúrulaútÕrÕlÕrken genelde
yoksul aile çocuklarÕnÕn normal ö÷retimden yararlanmalarÕ da engellenmiú
olacaktÕr. Eski yönetmelikte yer alan “araútÕrma, sorgulama, eleútirel düúünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliúmiú” ifadesine, bu yeni
yönetmelikte yer verilmemiútir:
d) Genel Liselerin KapatÕlmasÕ
AKP, 2013-2014 ö÷retim yÕlÕnÕn baúÕnda bir adÕm daha ileri gidip genel liseleri kapatmÕútÕr. KapatÕlan liselerin bir bölümü Anadolu liselerine
dönüútürülürken di÷erleri imam hatip ya da meslek lisesine dönüútürülmüútür. Bu dönüúüm sonunda kontenjanlar, mesleki Anadolu liselerinde, 80.000;
Anadolu imam hatip liselerinde, 164.000 ve di÷er Anadolu liselerinde ise
360.000 kadardÕr. Bu durumda, 700.000 bin kadar ö÷renci imam hatip, meslek lisesi ya da açÕkö÷retim lisesine, parasÕ varsa özel liseye gitmek zorunda
bÕrakÕlmÕútÕr. Bu dönüúüm sonunda imam hatip ortaokulu sayÕsÕ 1.382’ye ve
imam hatip lisesi sayÕsÕ da 853’e yükselmiútir (Tablo 2). Bu uygulamayla
AKP, resmen yoksul ve dar gelirlinin ö÷renim yaúamÕnÕ gasp etmiútir. Anadolu liseleri sÕnÕrlÕ kontenjanÕ olan ve sÕnavla ö÷renci alan liselerdir. Bu sÕnavlarda ise genelde özel okullarda okuyanlarla, dershaneye gidebilen ve
ailesi özel hocalar tutabilen çocuklar baúarÕlÕ olmaktadÕr. SÕnavÕ kazanamayan yoksul çocuk imam hatip, meslek lisesi ya da açÕk liseye gitmek zorunda
kalacak ve ö÷renim yaúamÕnda emsallerinin gerisine düúecektir.
e) SBS Yerine TEOG
AKP, yargÕ kararÕ nedeniyle kaldÕrÕlan SBS yerine, Temel E÷itimden
Ortaö÷retime Geçiú (TEOG) sÕnavÕnÕ getirmiútir. Yeni sistemde, TEOG liseye geçiúte yüzde 70 oranÕnda belirleyici olacak, çocu÷un okulda okudu÷u ve
sÕnavda sorulmayan daha çok dersteki okul içi baúarÕsÕ, nedense ancak yüzde
30 oranÕnda belirleyici olacaktÕr! SBS uygulamasÕnda yÕlda bir kez yarÕm
gün sÕnava giren ortaokul ö÷rencisi, TEOG uygulamasÕnda, her iki dönemde
6 dersten ve iki ayrÕ günde yapÕlacak sÕnava girecektir. Her sÕnav ve sÕnavlarda sorulacak her soru türü ö÷rencileri dershanelere yönlendirmekte ve
yoksul ö÷rencinin önüne engel konulmuú olmaktadÕr. SÕnav yapÕlacak dersler, fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancÕ dil-øngilizce, DKAB, inkÕlap tarihi ve Atatürkçülük dersleridir. SBS ile baúlayan DKAB ile yabancÕ
dil derslerinden soru sorulmasÕyla ilgili yanlÕú uygulamaya TEOG’da da
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devam edilecektir. Bu nedenle farklÕ inanç sahipleriyle do÷ru dürüst yabancÕ
dil dersi yapÕlamayan kÕrsal ya da yoksul yörelerde okuyan çocuklarÕn da
ma÷duriyeti devam edecektir. TEOG’da yabancÕ dile, fen ve teknoloji ile
matematik dersleriyle eúde÷erde “4” a÷ÕrlÕk puanÕ verilmesi de yoksullarÕn
aleyhine bir uygulamadÕr. Bu sÕnav sistemi, ne yazÕk ki, yoksul aile çocuklarÕnÕ imam hatiplere, meslek liselerine ya da açÕk liseye yönlendirme iúlevi
görecektir.
TEOG’nin ilk uygulamasÕnda DKAB dersinden sorulan örne÷in “ilk
cuma namazÕ nerede kÕlÕndÕ? Peygamber 4-6-8 yaúÕna kadar kimle yaúadÕ?"
gibi sorular, e÷itimde fÕrsat eúitli÷i, e÷itimin amacÕ ve iúlevi ile ölçme de÷erlendirme açÕlarÕndan son derece yanlÕú sorulardÕr. Ne yazÕk ki bu tür sorularÕ
bilemeyen çocuklarÕn Anadolu Lisesi sÕnavÕnÕ kazanmalarÕ zorlaúmaktadÕr.
Bu nedenle, dershaneler29 hemen ö÷rencileri DKAB dersi sÕnavÕna hazÕrlayacak çalÕúmalarÕ baúlatmÕúlardÕr. DKAB dersiyle ilgili sorularÕn bu dersin
amacÕ ve içeri÷i ile de ilgisi yoktur. Bu tür sorularÕn sorulmasÕ, çocuklarÕ,
ezberlemesi ve ö÷renmesi kolay olan bu derse a÷ÕrlÕk vermeye ve bu dersle
ilgili bilgilerini geliútirmek için din derslerini seçmeye yönlendirecektir.
f) Ö÷retmen Yetiútirme
YÖK’ün önerisi do÷rultusunda ve 2 KasÕm 2009 tarihli Bakanlar Kurulu KararÕ ile mesleki teknik okullara ö÷retmen yetiútiren mesleki teknik
e÷itim fakültelerini kapatÕlmÕútÕr. Ancak AKP, her alana el atmÕú olsa da,
1997 KasÕmÕnda uygulanmaya baúlanan sistem dokunmamÕútÕr. Çünkü e÷itim fakülteleri, var olan ö÷retmen yetiútirme sistemiyle, liseden gelen ö÷rencilerde olumlu dönüúümler gerçekleútirememektedir. Bu fakültelerden mezun olanlar a÷ÕrlÕklÕ olarak tutucu ö÷retmen sendikalarÕna üye olmaktadÕr.
Ancak son zamanlarda bir baúka piyasacÕ bir giriúim göze çarpmakta, orta
ö÷retime ö÷retmen yetiútiren bölümlerin kapatÕlÕp ilgili alanlara fen-edebiyat
29

AKP, e÷itim alanÕndaki hemen her uygulamasÕyla dershanelerin geliúmesine yol açarken
2014 ùubat’Õnda dershanelerin kapatÕlmasÕna yönelik bir tasarÕ hazÕrlamÕú ve bu tasarÕ, 1
Mart 2014 günü mecliste kabul edilmiútir. Halk arasÕnda dershane yasasÕ olarak bilinen bu
yasaya göre, dershaneler en geç 1 Eylül 2015’te kapanacaktÕr. Kapanan dershanelerin bir
kÕsmÕ arsa ve bina tahsisleriyle özel okula dönüúecektir. Dershanelerde çalÕúan ve altÕ yÕllÕk
sigortalÕ olan ö÷retmenler yazÕlÕ ve sözlü sÕnavla ö÷retmen olarak istihdam edilebileceklerdir (bu koúullarÕ taúÕmayan on binlerce dershane çalÕúanÕ 2015 Eylülünde iúsiz kalacaktÕr. Özel okulda okuyan ö÷rencilere parasal desek verilebilecektir. BakanlÕk merkez örgütüyle il ve ilçe milli e÷itim müdürlüklerindeki üst düzey bürokratlarÕn görevlerine son verilecektir. Dört yÕlÕnÕ tamamlamÕú okul ve kurum yöneticileri ile yönetici yardÕmcÕlarÕnÕn da
görevleri bu ö÷retim yÕlÕ sonunda bitecektir. Yöneticiler, il/ilçe milli e÷itim müdürünün
önerisi üzerine valilik tarafÕndan atanacaktÕr. Aday ö÷retmenler, performans de÷erlendirmesi yanÕnda yazÕlÕ ve sözlü sÕnav sonunda baúarÕlÕ olabilirlerse kadrolu ö÷retmen olabileceklerdir. E÷itimci olmayan ö÷retim üyeleri TTK üyesi olabilecektir. TTK, karar verme
organÕ olmaktan çÕkarÕlarak inceleme organÕna dönüútürüp iúlevsiz hale getirilecektir.
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fakültelerinde ö÷retmen yetiútirilmesi planlanmaktadÕr. Bu giriúim bir yandan fen-edebiyatlarÕn temel bilim iúlevini yitirdi÷ini, öte yandan da YÖK’ün
ö÷retmen yetiútirmenin ne anlama geldi÷ini yadsÕdÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
Toplumsal Yaúamda Piyasalaúma ve Gericileúme
Bindi÷i gibi örgün e÷itim kurumlarÕ dÕúÕnda gerçekleútirilen e÷itimö÷retim etkinliklerine yaygÕn e÷itim denmektedir. YaygÕn e÷itim etkinlikleri,
baúta Halk E÷itimi Merkezleri olmak üzere resmi/devlet kurumlar, özel sektör ve sivil toplum niteli÷indeki kuruluúlar tarafÕndan gerçekleútirilmektedir.
YazÕlÕ ve görsel medya da, Diyanet øúleri BaúkanlÕ÷Õ (DøB) da aynÕ zamanda
bir yaygÕn e÷itim aracÕdÕr.
BakanlÕ÷Õn yaygÕn e÷itim kurumlarÕndaki e÷itsel etkinlikler genellikle
piyasacÕ niteliktedir. BakanlÕ÷Õn hazÕrladÕ÷Õ Hayat Boyu Ö÷renme Strateji
Belgesi de, 652 sayÕlÕ KHK ile bakanlÕktaki ÇÕraklÕk ve YaygÕn E÷itim Genel Müdürlü÷ü’nün adÕnÕn Hayat Boyu Ö÷renme Genel Müdürlü÷ü’ne dönüútürülmesi de, yaygÕn e÷itim etkinliklerinde piyasacÕ ö÷renmelere a÷ÕrlÕk
verilece÷inin habercidir.
AKP’nin elinde olan belediyelerdeki yaygÕn e÷itim kurumlarÕnda oldu÷u gibi, DøB, TRT ve cemaatçi sivil toplum kuruluúlarÕnda da a÷ÕrlÕklÕ
olarak dini konular iúlenmektedir. DøB’in cami vaazlarÕ, toplumsal yaúama el
atan projeleri ile çocuklarÕ camiye çekme proje ve uygulamalarÕ, temel referansÕ øslam olan bir toplum yaratmak içindir. Televizyonlarda ya da gazetelerde hemen her gün aúa÷Õda örnekleri verilen söylem ve haberler yayÕmlanmaktadÕr.
 Baúbakan 2012 baúlarÕnda, “Dindar gençlik yetiútirece÷iz” dedikten
sonra, “Dindar yetiútirmeyelim de tinercimi olsunlar” demiútir. Bu
sözlerin arkasÕndan AKP gençlik kollarÕ toplantÕsÕna gönderdi÷i
mesajÕnda, “Dininin ve kininin davacÕsÕ gençler olacak gençler” istedi÷ini belirtmiútir.
 Baúbakan, “ømam hatipleri toplumun en gözde okullarÕ yapaca÷Õz”
demektedir.
 Baúbakan ve di÷er yetkililer, her fÕrsatta imam hatipleri övmektedirler.
 ÇocuklarÕ camiye çekmek için çeúitli ödüller üretilmektedir. Kimileri çocuklarÕ “Umreye” götürme yarÕúÕ içindedir.
 Bir ilahiyat profesörü, gündüz ve gece olayÕnÕ, do÷a olayÕ olarak
de÷il de, adÕ “gece” ve “gündüz” olan varlÕklara ba÷lamaktadÕr30.
30

SOL Gazetesi, 16 Haziran 2011. www.habersol.org
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 TBMM BaúkanlÕ÷Õ, Abdülmecit ile hiç iliúkisi olmayan ve OsmanlÕ
padiúahÕ Vahdettin’in ülkeden kaçtÕ÷Õ güne denk gelen bir tarihte,
17 KasÕm 2011’de, “Sultan Abdülmecit ve Dönemi Sempozyumu”nu
düzenlemiútir.
Genelde itaatkâr ve tutucu yapÕda olup sorgulama ve eleútirme gibi
alÕúkanlÕklarÕ olmayan insanlarÕn, bu tür söylem ve haber bombardÕmanÕndan
etkilenmeleri kaçÕnÕlmazdÕr. Bu tür söylem ve haberlerle, 12 Eylül darbesinin üretti÷i itaatkâr toplumun dincili÷e sürüklenmesi ve ortaça÷ düzeyine
geri dönmesi kolaylaúmÕú olmaktadÕr.
Sonuç
PiyasalaúmanÕn bir göstergesi olan özel ö÷retim kurumlarÕ ve özel
dershanelerle, gerici e÷itimin göstergesi olan imam hatip, ilahiyat ve Kuran
kurslarÕyla ilgili olarak 12 Eylül darbesi sonrasÕ ve de özellikle AKP dönemindeki sayÕsal geliúmeler Çizelge 2’de verilmektedir. AKP iktidarÕnÕn ilk
10 yÕlÕnda, AKP öncesinde 20 yÕlda gerçekleúen sayÕsal artÕúÕn iki katÕ kadar
artÕú yaúanmÕútÕr. Bu sayÕsal de÷iúim, e÷itim sisteminin piyasalaútÕ÷ÕnÕn ve
gericileúti÷inin kanÕtÕdÕr.
Tablo 2: BazÕ E÷itim KurumlarÕndaki SayÕsal De÷iúimler (1980-2000)
1979-1980

2002-2003

Kurum

ømam Hatip orta
2013-14’te durum

339

130.072

-

-

1.382

240.015

ømam Hatip lise
2013-14’te durum

249

47.941

450

64.534

537
853

268.245
474.135

ølahiyat Fakültesi
Özel Okullar
VakÕf Üniversitesi

Okuyan

Kurum

2011-2012

Kurum Türü

Okuyan

Kurum

Okuyan

1

516

20

9.181

35

27.385

241

63.465

1.235

218.854

5.269

535.788

-

-

24

57.213

57

255.253

Dershaneler

78

36.569

2.568

606.522

3.961

1.219.472

Özel Kurslar

91

12.855

3.325 978.210*

5.420

2.109.088

Kuran Kursu

1.562

65.465

3.984

8.696

297.247

118.335

Kaynak: Okçabol (2005b; 2006; 2013) ve MEB (2012)’den derlenmiútir.
* 2000-2001 ö÷retim yÕlÕ

Haziran 2011 genel seçimlerinden hemen sonrasÕnda yapÕlan Türkiye
De÷erler AraútÕrmasÕ, AKP iktidarÕnda Türkiye toplumunun nereye gitti÷ini
göstermektedir. Toplumun yüzde 79’u, “Tek do÷ru dinin kendi dinleri oldu÷unu” düúünmektedir. Toplumumuzun yüzde 84’ü eúcinsellerle, yüzde 74’ü
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AøDS’lilerle, yüzde 68’i nikâhsÕz yaúayan çiftlerle, yüzde 64’ü TanrÕya
inanmayanlarla ve yüzde 48’i de HÕristiyan olanlarla komúuluk yapmak istememektedir. Plajda mayo giymek günahtÕr diyenler yüzde 61’i ve bilim ile
din çeliúirse, her zaman din do÷rudur diyenler de yüzde 77’yi bulmaktadÕr31.
4 Eylül 2011 tarihli ve 652 sayÕlÕ KHK, 4+4+4 ve dershane yasasÕnÕn
uygulanmasÕyla,1-2 yÕlda bir milyona ulaúacak imam hatip ö÷rencileriyle,
DKAB sÕnavÕna hazÕrlanmak için zorunlu derslere dönüúecek (seçmeli) din
dersleriyle, DøB ve dinci vakÕflarÕn çocuklarÕ camiye çekme ve øslami de÷erleri aúÕlama çabalarÕyla kÕsa bir sürede toplumun nasÕl bir toplum olaca÷ÕnÕ
kestirmek zor de÷ildir. Hele AKP iktidarÕnda üye sayÕsÕ üç misline çÕkan
tutucu ö÷retmen sendikalarÕnÕn sayÕsal geliúimine bakÕnca (Tablo 3), gelece÷in hiç de parlak olmadÕ÷Õ görülmektedir. Bu tutucu sendika üyeleri içinde,
okullardaki baúarÕlÕ ö÷rencileri “Umre’ye geziye götürelim” diyenler; karma
e÷itime karúÕ çÕkanlar, din dersinin anaokuluna inmesini, türbanÕ ve okullara
mescit açÕlmasÕnÕ savunanlar çoktur.
Tablo 3: Ö÷retmen SendikalarÕ Üye SayÕlarÕ
Sendika AdÕ /YÕllar

2002

2009

2012

E÷itim Sen

149.383

119.909

125.316

Türk E÷itim Sen

125.863

145.791

205.724

E÷itim Bir Sen

18.028

95.949

231.472

Kaynak: Memurlar.net, 2009 ve 2012.

Ne YapmalÕ
YapÕlacak úey bellidir: E÷itim ve bilimin piyasalaúÕp gericileúmesini
durdurmak, laik, bilimsel, kamusal ve parasÕz e÷itimi gerçekleútirmektir.
Ancak bunlarÕ söylemek kolaydÕr da, gerçekleútirmek o kadar da kolay de÷ildir. Çünkü e÷itim ve bilim alanÕndaki piyasacÕ ve gerici dönüúümlerin
ço÷u yasalarda yapÕlan de÷iúikliklerle gerçekleútirilmiútir. 651, 652, 653 ve
666 sayÕlÕ KHK’lar; 2547 sayÕlÕ Yüksekö÷retim Kanunu, 4+4+4 ve dershane
yasasÕ gibi yasalarÕn ve Anayasa’nÕn pek çok maddesi de÷iúmeden, e÷itim ve
bilim alanÕnda istenen dönüúümleri gerçekleútirmek zordur.
Yasayla gerçekleútirilmemiú bile olsa imam hatipleri eski haline getirmek, okullarÕn imam hatipleúmesinden çok daha zordur. Baúka alanlarda
da oldu÷u gibi e÷itim ve bilimdeki sa÷lÕklÕ dönüúümleri gerçekleútirmek için
sol de÷erlere sahip iktidarlarÕn kurulmasÕ gerekir. Ancak o zaman, giriúimci,
rekabetçi ve molla ö÷renci yetiútirmeye son verilip çocuk ve gençlerin biliú31

Esmer, Y. (2011). 2011 Türkiye De÷erler AraútÕrmasÕ SonuçlarÕ.
http://www.bahcesehir.edu.tr/habergoster/index/hid/664, eriúim 20 Ekim 2011.
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sel, duyuúsal ve devinimsel geliúimlerine önem verilebilir ve onlarÕn özgürleúip kendilerini gerçekleútirmeleri sa÷lanabilir. AraútÕran, soran, eleútiren
düúünen, okuyan ö÷renci yetiútirilebilir. Ö÷retmenler, Cumhuriyetin istedi÷i
“fikri hür, vicdanÕ hür ve irfanÕ hür” ö÷renci yetiútirebilir. Üniversiteler,
düúünce, bilim ve toplumsal sorunlara çözüm merkezlerine, TÜBA da, gerçek bir bilim akademisine dönüúebilir; TÜBøTAK, TRT, DPT gibi kurumlarÕn toplum yararÕna çalÕúmalarÕ sa÷lanabilir.
Türkiye’nin bugün içinde bulundu÷u koúullarda yukarÕda dile getirilen
düúünceleri gerçekleútirme olasÕlÕ÷Õ pek yoktur. Bu nedenle yasal düzenlemeleri yapabilecek düzeye gelen kadar yapÕlmasÕ gereken iú, sol yelpazede
yer alan demokratik kitle örgütleriyle toplumu aydÕnlatÕcÕ ve bilinçlendirici
çalÕúmalara öncelik vermektir.
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Orhan BURSALI: Bu planlama toplantÕlarÕnÕ neden yapÕyoruz, sorusunun ekseninden kayarsak, sorunu karmaúÕklaútÕrÕrÕz. Bilsay Hoca, da÷ÕnÕklÕ÷Õ toparlar ve bize yol gösterir. 20. YüzyÕlda Türkiye’nin içinde bulundu÷u
bu durumdan kurtulmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla, fikirler düúünceler geliútirmek ve bunlarÕ da bilim temelinde üretmek için burada tartÕúÕyoruz.. Böyle
bir amaçla yola çÕkÕldÕ. ønsan, bütün bunlarÕn temelinde ve oda÷Õnda duruyor. ønsanÕn nasÕl bir nitelikle donatÕlmasÕ gerekti÷i de farklÕ bir sorun. ùimdi
bütün hepsine bu açÕdan baktÕ÷ÕmÕz zaman, e÷itim sisteminin aslÕnda 21.
YüzyÕl için gerekli insanÕ üretecek bir yapÕda, kapasitede ve nitelikte olmadÕ÷ÕnÕ rahatça söyleyebiliriz, böyle bir saptamayÕ yapabiliriz.
Meseleye, bütün bunlarÕ iyileútirerek aslÕnda kapitalist sisteme daha
büyük hizmet sunuyoruz, açÕsÕndan mÕ bakaca÷Õz, yoksa ulusal ekonomi
açÕsÕndan mÕ?. Aykut Göker Bey de burada, o da ulusal ekonomi yeteneklerinin arttÕrÕlmasÕ üzerine yazÕlar yazÕyor yÕllardÕr ve bilim ve teknoloji yeteneklerimizin geliútirilmesini savunuyor. Bu, Kapitalistlere mi hizmet etmektir, yoksa bir ulusal ekonomi var mÕdÕr? Küresel olarak bütün üniversitelerin
ekonomiye hizmet eder bir yapÕya kavuúturuldu÷u ve sistemin bir parçasÕ
yapÕldÕ÷Õ bir dünyada, Türkiye bunun dÕúÕnda kalabilir mi? Türkiye’de üniversiteler bunun dÕúÕnda kaldÕ÷Õ sürece, ekonomisiyle ba÷lantÕsÕ ne olur?
Üniversitede bilgi üretimi metalaútÕrÕldÕ÷Õ, ticarileútirildi÷i zaman, bu kapitalistlere hizmet midir yoksa ulusal ekonomiye hizmet midir? Bütün bunlar
aslÕnda sorunun bir parçasÕ.
ùimdi bir kÕsÕm solcumuz der ki, bu kapitalizme hizmet etmektir. Ulusal ekonomi diye de bir úey yoktur. Ulusal ekonomi zaten dünya ile bütünleúik bir yapÕdÕr. Bugün ulusal dedi÷imiz úey yarÕn bir baktÕnÕz yabancÕnÕn
malÕ olma özelli÷ini taúÕr. DolayÕsÕyla ulusal ekonomi bir geçici bir kavramdÕr...
Öyle midir gerçekten? Ekonominin dünya ile bütünleúik yönü oldu÷u
gerçe÷i, her ülkenin ulusal ekonomisi oldu÷unu de÷iútirir mi? ùimdi bütün
bu düúünce ve tartÕúmalarÕ yerli yerine oturtmadan belli bir hedefe kilitli
olarak bir yapÕ üretmek, bir planlama yaratmak zor bir konu. Bilim ve teknolojiyi üniversitelerde üretilir hale gelmesi için yayÕn yapÕyoruz, ulusal ekonominin varlÕ÷ÕnÕ kabul ediyoruz her úeyden önce. Ve bunun üzerinde bir
planlama yapÕlabilirli÷ini ve Türkiye’nin bu yolla daha refah içinde, mutlu
insanlarÕn yaúadÕ÷Õ bir ülke haline nasÕl getirilebilece÷i ve bu amaçla da
planlama yapÕlmasÕnÕ ben bu kapsamda görüyorum.
Köktenci bir yaklaúÕm benimsenerek, bu sistemi yÕkÕp her úeyin yeniden kurulmasÕ gerekti÷i gibi bir gayet çok hoú bir ütopya var elimizde, bugünkü toplantÕlardan kalan. Ben cebime ne girdi÷ine bakÕyorum úimdi. øki
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hocamÕn üretti÷i öyle bir temel oldu. BakÕyorum, bu sistemi tamamen reddediyorlar, var olan sistemi zaten hiçbirimiz be÷enmiyoruz. Bu sistemi iyileútirmek mümkün mü? ArtÕk köktenci bir úekilde yÕkÕp onun yerine sÕfÕrdan
yepyeni bir bilgi, e÷itim, insan ve bilim temelinde bir yapÕ mÕ inúa etmek
gerekir. Ütopya olarak bu düúüncelerin her zaman insanlarÕn bir cebinde
bunlarÕn da olmasÕ gerekti÷ine inanÕrÕm. Fakat bunun gerçekleúmesi için
devrimci úartlarÕnÕn oluúmasÕ gerekti÷ini de biliyoruz. Küresel bütünleúik
sistemlerin tek tek bireylerinde böyle devrimci olaylarÕn gerçekleúmesi ve
onun yerine sÕfÕrdan yeni yapÕlarÕn, yeni düzenin ve yeni insanÕn kurulmasÕ
en zor iúlerden bir tanesi. Belki de imkânsÕz iúlerden bir tanesi.
Öyle bir noktaya geldi ki bütünleúik büyük sistemler, ya kendi üzerlerine çökecek bir yapÕya dönüúecekler ve bu yolla çöküú yaúayacaklar. Oradan gerçekten de herkes kendi yolunu ve yeni sistemini kuracak, üretecek.
Örne÷in yaúadÕ÷ÕmÕz krize baktÕ÷ÕmÕzda, kapitalizmin yüzyÕllar içinde epey
akÕllandÕ÷ÕnÕ görüyoruz, ki bu kadar uzun süre dayanmasÕnÕn nedeni de odur,
her zamanki kendisini ayakta tutabilecek bir takÕm araçlar bulup çÕkartÕyor.
Ama bence kapitalizm demek piyasa demek. O piyasanÕn ayakta kalmasÕnÕ
sa÷layacak bir takÕm araç ve gereçler her zaman için geliútiriliyor, devreye
sokuluyor. YarÕn bu küresel sistemin çökece÷ini vaaz etmek çok iddialÕ.
Ama giderek zora girdi÷i de açÕk seçik. øúsizlik ve krizler artÕyor. Bu koúullarda bilimsel düúünceye ve uzun vadeli planlamaya dayalÕ bir ülke geliúmesini arzulamak en do÷rusu gibi. En büyük gerçek, dünyada hiçbir ülkenin
bilim ve teknoloji üretiminin dÕúÕnda kalabilecek bir lüksü olmadÕ÷ÕdÕr.
øhtiyacÕmÕz olan temel mal, girdi, hizmetlerdi vs. filan her úeyi öncelikle ülke içinde üretmeyi hedeflemek, planlamanÕn esasÕ olmalÕ. Ekonominin çarklarÕnÕ döndürmek için gerekli olan en önemli madde-hammadde bilgi
vb. yi dÕúarÕdan aldÕ÷ÕmÕz sürece sistemimiz ayakta kalamÕyor. Acaba ihtiyacÕmÕz olan mal, hizmet, bilgi, teknoloji vs. mümkün oldu÷u kadar ülke içinde
nasÕl üretilmesini sa÷larÕz, bunun planlanmasÕ yapÕlmalÕ. Bu, tabiki toplumun
yeniden inúa edilmesi gerekti÷i konusundaki köktenci görüúlere kÕyasla daha
palyatif, ama bu düzenin belki de daha uzun süre kalabilece÷i varsayÕmÕnÕ da
göz önüne bulundurarak üzerinde odaklanmamÕz gereken ana fikir olsa gerek
diye düúünüyorum.
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Kaynaklar, Sanayi, Bilgi, Model-I

Mehmet TORUN, Oturum BaúkanÕ
Mahir GÜRBÜZ
Doç. Dr. Yücel ÇAöLAR
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Mehmet TORUN(*): Öncelikle böyle bir
etkinlikte Maden Mühendisleri OdasÕ’ndan da
katkÕ sunmasÕnÕ isteyen heyete çok teúekkür
ediyorum odam ve úahsÕm adÕna. Bugün 24
Ocak. Türkiye için çok önemli bir gün. Ama
olumsuzluklar anlamÕnda önemli iki konuyu
sizlerle paylaúmak istiyorum. Birincisi biliyorsunuz yurtsever, devrimci bir gazeteci, bilim
insanÕ U÷ur Mumcu 24 Ocak’ta katledildi. Tabi
U÷ur Mumcu’yu katledenler onun düúüncelerini ve zihniyetini öldürmeye çalÕútÕlar ama bugün onun aydÕnlÕk fikirleri, dürüstlü÷ü, ba÷ÕmsÕzlÕk ülküsü yine devam ediyor. Ben bu vesileyle U÷ur Mumcu ve nezdindeki yaúamÕnÕ yitiren bütün devrimcileri ve aydÕnlarÕ burada saygÕyla anÕyorum.
24 Ocak kararlarÕnÕn alÕndÕ÷Õ, ülkenin yol haritasÕnÕn de÷iútirildi÷i bir
gün. Ve 1980’den itibaren baúlayan bu 24 Ocak uygulamalarÕ ne yazÕk ki
bugün de ülkemizi emperyalizme ba÷ÕmlÕ, dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn daha da arttÕ÷Õ
bir úekliyle devam ediyor. Bu nedenle de 24 Ocak’Õ bugünü de anmakta yarar var diye düúünüyorum.
Tabi 24 Ocak’ta bu etkinlikle ilgili olan bir konu iúte planlÕ kalkÕnma
modelinin de reddedilmesi her úeyin piyasalaútÕrÕlmasÕ, piyasaya bÕrakÕlmasÕ
úeklindeki bir tezahürle ortaya çÕkmÕútÕ ki bugün tam da 21. YüzyÕlda planlamanÕn ne kadar önemli oldu÷unu yine bu 24 Ocak kararlarÕnÕ da eleútirerek
vurgulamalÕyÕz.
De÷erli konuklar, tabi planlama çok önemli. Burada uzmanlarÕmÕz konuúacak ama ben sadece mesle÷imden bir iki dakikalÕ÷Õna bunu sizlerle paylaúmak istiyorum. Ben maden mühendisiyim. Ülkenin madenleri çok önemli.
Ve e÷er ciddi úekilde planlanmazsa ve sanayi ürününe dönüútürülmezse ne
yazÕk ki kaynaklarÕmÕz çok uluslu úirketlerin ya da çok geliúmiú ülkelere
hizmet eder bir duruma geliyor.
Ne demek istedi÷imi kÕsaca sizlerle paylaúmak istiyorum.
582 TIR ekmeklik un veriyorsunuz bir TIR ilaç alabiliyorsunuz.
2088 TIR krom madeni üretip satarsanÕz 1 TIR aúÕ alabiliyorsunuz.
2612 TIR çimento satarsanÕz 1 TIR bilgisayar alabiliyorsunuz.

(*)

Maden Mühendisleri OdasÕ Genel BaúkanÕ
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25 TIR mermer satarsanÕz sadece bir tek tomografi cihazÕ alabiliyorsunuz.
Demek ki burada yapÕlmasÕ gereken kendi kaynaklarÕmÕzÕ bu úekliyle
ham madde olarak satmak de÷il sanayi ürününe dönüútürmekten geçiyor.
Bunun yolu da planlamadÕr. Benim sektörüm iúte çok önemli olan bu açÕklamayÕ da yaptÕktan sonra bugün Mu÷la Yata÷an øúçileri iúi için, aúÕ için,
gelece÷i için sahalarÕnÕn, madenlerinin, santrallerinin özelleútirilmesine karúÕ
çÕkmak için Ankara yürüyüúüne karar vermiúler. Dört aydÕr direniúteler.
Direniú çadÕrÕndalar. Ve bugün Toros Sokak’ta Yata÷an iúçileri, Enerji ve
Maden emekçileri gelecek ve buradaki kitleler de onlarÕ karúÕlayacaktÕ. Program bu idi. Ancak AKP iktidarÕ her zaman yaptÕ÷Õ gibi yine anti demokratik
bir tavÕrla øçiúleri BakanÕnÕn talimatÕyla Yata÷an iúçilerinin Mu÷la’dan çÕkmasÕnÕ engelledi. Gece 11.00’den beri iúçiler ayakta, Mu÷la Yata÷an yolunu
kapattÕlar. ùu anda eylemleri devam ediyor. Ancak bugün etkinli÷in buradaki
aya÷Õ devam edecek arkadaúlar. Saat 10.00’da Zonguldak Çatala÷zÕ iúçileri,
bor madeni iúçileri, Soma kömür iúçileri ve ÇayÕrhan iúçileri buradalar ve
saat 10.00’da Toros Sokaktan Özelleútirme ødaresi’ne yürüyecekler. Biz de
bugün odamÕz olarak o etkinli÷e destek vermek amacÕyla program yapmÕútÕk. Ama buradaki program da çok önemliydi. OdamÕz úu anda orda. Ben,
saat 10.30’da sizlerin iznini istiyorum. Orda, onlarla beraber mitingde olmak
için.
Teúekkür ederim.
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Türkiye’de Arazi KullanÇm PlanlamasÇnÇn
Gereºi ve Temel DoºrultularÇ
Mahir GÜRBÜZ(*)
1.GøRøù:
Ankara Üniversitesi Rektörlü÷ü tarafÕndan 24 Ocak 2014 düzenlenen 21. YüzyÕl
øçin Planlama konulu katÕlÕmcÕ toplantÕda,
ARAZø KULLANIM PLANLAMASI ile
ilgili olarak gerçekleútirilen sözlü ve görsel
sunuú, aúa÷Õda özetlenerek ifade edilmeye
çalÕúÕlmÕútÕr.
Aúa÷Õda; yapÕlan sunuúun “kavramsal
çerçeve, planlama gerekçeleri, hukuksal
altyapÕ, planlamanÕn niteli÷i ve planlamanÕn
kim tarafÕndan nasÕl gerçekleútirilmesi gerekti÷i” baúlÕklarÕ gözetilerek
özetlenmesine çaba gösterilmiútir.
2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE:
Do÷a, çevre, toprak, arazi, tarÕm ve benzeri süreçlerle ilgili ortamlarda
sÕkça ortaya çÕkan sorunlardan birini de, kanÕmÕzca ortak dil ve anlayÕú
birli÷inin yeterince sa÷lanamamasÕ oluúturmaktadÕr. Baúka bir çok alanda da
gözlenen bu sorunu gidermek bakÕmÕndan, bize göre ortak anlayÕúlarda buluúmak, yaklaúÕmlarÕ birleútirmek ve uzlaúmak gerekmektedir.
Belirtilen bu nedenle aúa÷Õda “toprak ve arazi” ile “arazi kullanÕm
planlamasÕ ve tarÕmsal arazi kullanÕm planlamasÕ” konularÕnda sÕkça
gözlenen kavram kargaúasÕnÕ gidermeye dönük ve biri birini tümledi÷i düúünülen iki de÷erlendirme yapÕlmÕútÕr.
2.1. “Toprak, arazi ve tarÕm arazisi” kavramsallÕklarÕ ve iliúkileri:
Bu terimler için 5403 sayÕlÕ Toprak Koruma ve Arazi KullanÕmÕ Kanununda aúa÷Õdaki kavramsal ve hukuksal tanÕmlar yapÕlmaktadÕr.
(*)

TEMA DanÕúmanÕ.
KatÕlÕmcÕnÕn yazÕm biçimine sadÕk kalÕnmÕútÕr.(Editör)
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“Toprak: Mineral ve organik maddelerin parçalanarak ayrÕúmasÕ
sonucu oluúan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlÕ ve
do÷al kaynak”
“Arazi: Toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canlÕlarÕn de÷iúik oranda etkisi altÕnda bulunan yeryüzü parçasÕ”
“TarÕm arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarÕmsal
üretim için uygun olup, hâlihazÕrda tarÕmsal üretim yapÕlan veya yapÕlmaya uygun olan veya imar, ihya, Õslah edilerek tarÕmsal üretim yapÕlmaya uygun hale dönüútürülebilen araziler”
2.1.1. Hukuksal anlamÕ üstte verilen toprak kavramÕ için, aúa÷Õdaki tanÕmlayÕcÕ de÷erlendirmeyi yapmak mümkündür.
- Özünü “mineral ve organik maddeler” oluúturan toprak, “kimyasal, fiziksel ve biyolojik” yapÕdaki bileúenlerin belirledi÷i yeryüzünün tümünü kaplayan CANLI BøR MATERYALDøR.
- Kanundaki tanÕmlama “do÷al kaynak” ifadesiyle bitiyorsa da, kanÕmÕzca üstte özetlenen özellikleri nedeniyle toprak kullanÕlabilir
kaynak de÷il, korunmasÕ gereken “DOöAL VARLIKTIR.”
- Nitekim bu anlayÕúÕn gere÷i olarak, Kanunun genelinde topra÷Õn
kullanÕmlara sunulacak kaynak oldu÷u de÷il, korunmasÕ gereken
varlÕk oldu÷u do÷ru düúüncesi egemen kÕlÕnmÕú ve ARAZø için
kullanÕm kayna÷Õ nitelemesi yapÕlmÕútÕr.
- AynÕ do÷ru yaklaúÕmÕn gere÷i olarak ve bilinçli biçimde, Kanunun
adÕnda da toprak için KORUMA ifadesi öne çÕkarÕlÕrken, kullanÕlmasÕ gereken kaynak olmasÕ nedeniyle arazi için KULLANIM
ifadesi tercih edilmiútir.
2.1.2.Arazi kavramÕ için, aúa÷Õdaki tanÕmlama yapÕlabilir.
Kanunda, “Toprak, iklim, topo÷rafya, ana materyal, hidroloji ve canlÕlarÕn de÷iúik oranda etkisi altÕnda bulunan yeryüzü parçasÕ” biçiminde tanÕmlanana arazi ise, bu tanÕmda yer alan altÕ unsur ya da de÷iúkenin ortaklaúa
belirledi÷i bir kavramsallÕktÕr.
- Bu unsur veya de÷iúkenlerden ilki toprak özelli÷idir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri farklÕ olan topraklar, farklÕ arazi biçimlenmelerini oluúturmaktadÕr.
- Bir baúka belirleyici iklimdir. Fiziksel ve kimyasal yapÕsÕ aynÕ olan
toprak materyali, iklime göre de de÷iúik arazi tiplerini yaratabilmektedir. Toprak yapÕlarÕ aynÕ olmasÕna ra÷men, iki arazi arasÕndaki
farklÕlaúmayÕ bu kez iklim de÷iúkeni belirlemektedir.
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- Arazi özelli÷ini belirleyen bir baúka de÷iúken ise topo÷rafyadÕr
(yeryüzü biçimi) . Toprak yapÕsÕ ve iklim unsurlarÕ aynÕ olsa bile,
de÷iúik yeryüzü biçimlerine göre de÷iúik arazi çeúitleri de oluúabilmektedir. øklim ve toprak yapÕsÕ aynÕ olsa da, düz ve e÷imli topo÷rafyada bulunan iki arazinin yetene÷i de, kullanÕm de÷eri de, verimlili÷i de farklÕ olmaktadÕr.
- Benzer örnekleri, “yeryüzünün alt katmanlarÕnda bulunan ana materyal, hidroloji ve canlÕlar gibi de÷iúkenlerin etkileri olarak tekrarlamak da mümkündür.
Özetlemek gerekir ise toprak; arazinin TEMEL UNSURU, ÖZÜ,
ANA MATERYALø ve MADDø TEMELøDøR. Arazi ise “DøöER BELøRLEYøCø DEöøùKENLERøN ORTAK ETKøSøYLE BøRLøKTE, TOPRAöIN
TOPLUMSAL ve EKOMOMøK ÖZELLøK KAZANMIù FORMU ve
FONKSøYONUDUR
Onun içindir ki, toprak terimi dünyanÕn her yerinde DOöAL VARLIK
olarak bilinmekte ve anlaúÕlmaktadÕr. AynÕ nedenledir ki arazi, do÷al varlÕk
niteli÷i taúÕyan topra÷Õn, de÷iúik unsurlarÕn ortak etkisiyle biçimlenmiú formu olarak, DOöAL KAYNAK özelli÷ini taúÕmaktadÕr.
Her iki nedenledir ki, TOPRAK KORUNMASI GEREKEN DOöAL
VARLIKTIR. Arazi ise DEöøùøK AMAÇLARLA KULLANIMI MÜMKÜN VE GEREKEN DOöAL KAYNAKTIR.
O yüzdendir ki; “TOPRAK KORUMA VE ARAZø KULLANIMI”
biçimindeki Kanun adÕnda da, bu iki terimden ilkini oluúturan toprak için
KORUMA, ikincisi olan arazi için ise KULLANIM öngörüsü yer almÕú bulunmaktadÕr.
2.2. Toprak ve arazi farklÕlÕklarÕnÕ somutlamak bakÕmÕndan,
aúa÷Õdaki karúÕlaútÕrma yapÕlabilir.
YukarÕdaki analizde ortaya koyuldu÷u üzere, topra÷Õ “kimyasal, fiziksel ve biyolojik” özellikler belirlemektedir. Bu belirleyicilerin durumuna göre topra÷Õn niteli÷i de farklÕ olabilmektedir.
- Kimyasal yapÕya göre; “asitli, tuzlu, alkali, kireçli, organik, alüvyal, çorak, kÕrmÕzÕ, kahverengi topraklar” gibi farklÕ nitelikler ortaya çÕkmaktadÕr.
- Fiziksel yapÕya göre; “kumlu, killi, tÕnlÕ, kumlu-tÕnlÕ”, derinli÷e
göre “sÕ÷, derin v.b.” ayrÕmlar ortaya çÕkmaktadÕr.
- Belirtilen bu de÷iúkenlerin belirledi÷i içerik ve yapÕyla ba÷lantÕlÕ
olarak, toprak özelli÷inin tanÕmÕ için “NøTELøK” ifadesi kullanÕl135
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maktadÕr. Kanunda bir çok yerde kullanÕlan “TOPRAöIN NøTELøöø” ifadesinin nedeni de budur.
Bütün bu özellikler nedeniyle toprak ve araziyi tanÕmlayÕcÕ birimler
de farklÕ olmaktadÕr. Do÷al materyal özelli÷i taúÕdÕ÷Õndan, toprak
için “hacim ve a÷ÕrlÕk” birimleri kullanÕlÕrken, yüzölçümü ya da
alan ba÷lamÕnda somutlaúan arazi için, “metre kare, kilometre
kare, ar, dekar (dönüm) ve hektar gibi birimler kullanÕlmaktadÕr.
Arazinin özelli÷i de÷iúkenlere ve onlarÕn bileúimlerine göre de÷iúebilmektedir. Örne÷in; iklim, topo÷rafya, ana materyal, hidroloji
ve canlÕlar gibi de÷iúkenlerin eúit etki yaptÕ÷Õ bir dekar arazi, sadece
topra÷Õn niteli÷ine göre bile farklÕlaúabilmekte, “kimyasal, fiziksel ve biyolojik” toprak özelliklerine göre, “verimli, verimsiz, 1
inci sÕnÕf, 2 inci sÕnÕf vs. mutlak, marjinal” gibi gruplara ayrÕlabilmektedir.
Toprak yapÕsÕ, toplam ya÷Õú, bölge ve mevsimlere göre ya÷ÕúÕn da÷ÕlÕmÕ, nem, rüzgar ve benzeri ekolojik de÷iúkenlere göre, di÷er de÷iúkenler sabit kalsa dahi, bir dekar arazinin yetene÷i ya da kullanÕm
de÷eri ve üretim gücü” Erzurum’da ve Adana da aynÕ de÷ildir.
Çünkü, bu noktada ÕsÕ ve güneúlenme gibi iklim de÷iúkenleri belirleyici olmuútur.
Toprak, iklim, ana materyal, hidroloji ve canlÕlar gibi belirleyiciler
eúit olsa bile, bir dekar arazinin “yetene÷i, kullanÕm de÷eri ve üretim gücü”, ova topo÷rafyasÕnda, yamaçta, düz alanda ve engebeli alanda farklÕlaúmakta, ovada verimli olurken, yamaçta verimsiz olabilmektedir. Buradaki farklÕlÕk ise yeryüzü biçimine ba÷lÕ
olarak ortaya çÕkmÕútÕr.
Toprak, iklim, topo÷rafya, ana materyal, ve hidroloji gibi de÷iúkenler sabit sayÕlsa bile, “insan, hayvan, mikro organizma ve bitki”
gibi canlÕlarÕn etkisiyle de arazi farklÕlaúmalarÕ olmaktadÕr. ønsan topluluklarÕna ya da yo÷un yerleúmelere yakÕn alanlardaki
araziler, uzak olan kÕrsal arazilere göre daha fazla de÷erli olmaktadÕr. Üzerinde bulundurdu÷u bitki türlerine göre “orman
arazisi, mera arazisi, dikili meyve arazisi, tarla arazisi v.b” türünden farklÕ de÷er ve kullanÕm yetenekleri bulunan de÷iúik
arazi çeúitleri ortaya çÕkmaktadÕr. Bu çeúitlenmeyi bu kez “canlÕ” unsuru belirlemiú bulunmaktadÕr.
Belirleyici de÷iúkenlerin ortaya çÕkardÕ÷Õ “kullanÕm kabiliyeti, kullanÕm de÷eri, üretkenlik gücü ve verimlilik” özelliklerini bütünlükle
açÕklamak açÕsÕndan, YETENEK ifadesi kullanÕlmaktadÕr.

2.3. Arazi ve tarÕm arazisi farkÕ ve “tarÕm arazisi” kapsamÕ:
Üstte verildi÷i üzere 5403 sayÕlÕ Kanun arazi için “Toprak, iklim,
topografya, ana materyal, hidroloji ve canlÕlarÕn de÷iúik oranda etkisi
altÕnda bulunan yeryüzü parçasÕ” tanÕmÕnÕ, tarÕm arazisi için de “Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarÕmsal üretim için uygun olup,
hâlihazÕrda tarÕmsal üretim yapÕlan veya yapÕlmaya uygun olan veya
imar, ihya, Õslah edilerek tarÕmsal üretim yapÕlmaya uygun hale dönüútürülebilen araziler” tanÕmÕnÕ yapmÕútÕr.
TanÕmlarda da görüldü÷ü gibi; arazi kavramÕ için “yeryüzü parçasÕ”
biçiminde bir niteleme yapÕlarak, dünya karasal yüzeyinin bütünü
amaçlanmaktadÕr. økinci tanÕmda ise, genellik niteli÷i taúÕyan arazi kavramÕna kÕsÕtlama getirilmekte ve “tarÕmsal üretim için uygun olmak, tarÕmsal üretim yapÕlmak” türünden özellikler belirtilerek, özel bir arazi nitelemesi yapÕlmaktadÕr. Böyle oldu÷u için yaklaúÕk Türkiye co÷rafyasÕnÕn
ya da arazisinin ancak üçte birlik bölümüne tarÕm arazisi nitelemesi
yapÕlabilmektedir. KÕsaca; arazi kapsamÕna tarÕm yapÕlan alanlar dahil,
ormanlardan- meralara, yerleúim alanlarÕndan- sanayi alanlarÕna, da÷lar tepelerden-hiç bir amaç için kullanÕlamayacak alanlara kadar tarÕm
dÕúÕ bütün süreçlerin yaúandÕ÷Õ alanlar girerken, tarÕm arazisi kapsamÕna ancak tarÕm yapÕlan ve yapÕlabilecek alanlar girmektedir. Belirtilen
nedenlerle her araziyi tarÕm arazisi saymamak, tarÕm arazilerini de
baúka amaçlarla kullanÕlacak araziler gibi görmemek gerekir.
3. “ARAZø KULLANIM PLANLAMASI VE TARIMSAL
ARAZø KULLANIM PLANLAMASI” süreçleri için açÕklayÕcÕ
bir karúÕlaútÕrma:
Bir üst bölümde kÕsaca açÕklanmaya çalÕúÕlan “arazi ve tarÕm arazisi” farklÕlaúmasÕnÕ ortaya koyan gerekçeler, kanÕmÕzca “arazi kullanÕm
planlamasÕ ve tarÕmsal arazi kullanÕm planlamasÕ” süreçleri için de, benzer biçimde geçerli bulunmaktadÕr.
AynÕ gerekçe ve nedenlerle bu iki süreç “AMAÇ, KAPSAM ve
NøTELøK” bakÕmÕndan farklÕlÕklar göstermektedir.
Nitekim bu farklÕlÕk Toprak Koruma ve Arazi KullanÕm Kanunu’nun
hem tanÕmlar maddesine ve hem de bu konulara iliúkin 10 ve 11’inci maddelerine de yansÕmÕú bulunmaktadÕr.
* Kanunun tanÕmlar ve 10’uncu maddesinde “Arazi KullanÕm PlanlamasÕ” için “her ölçekte planlamaya temel oluúturmak, topra÷Õn
ve çevrenin bozulmasÕ önlemek, farklÕ arazi kullanÕm úekillerini
oluúturmak ve bunlarÕn iliúkilerini ortaya koymak” biçiminde bir
AMAÇ tanÕmÕ yapÕlmÕútÕr. Görüldü÷ü üzere, üstte belirtilen
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dört amaç da “ülke arazi kaynaklarÕnÕn bütününe, bir anlamda
co÷rafyanÕn tümüne” yönelik bulunmaktadÕr.
* Oysa; “TarÕmsal Arazi KullanÕm” süreci için tanÕmlar ve 11’inci
maddede “tarÕm alanlarÕnÕn üretkenli÷inin süreklili÷ini sa÷lamak, bu alanlarda topra÷Õ koruyacak tarÕm yöntem ve tekniklerini uygulamak ve gereken fiziksel, kimyasal, kültürel ve bitkisel
düzenlemeleri yapmak” biçiminde dile getirilen AMAÇ tanÕmÕyla, öngörüler “sadece tarÕm arazileri ile sÕnÕrlÕ tutulmuú, bu araziler dÕúÕnda bir amaç getirilmemiútir.
* KanÕmÕzca, karúÕlaútÕrÕlan bu AMAÇLARIN FARKLILIöI do÷al olarak bu süreçlerin KAPSAMLARINI DA FARKLI kÕlmaktadÕr. ølk süreçte kapsam ülke co÷rafyasÕ, ikincisinde ise
yalnÕzca “tarÕm yapÕlan ve yapÕlabilecek araziler” olmaktadÕr.
Nitekim 10’uncu maddenin ikinci fÕkrasÕnda “arazi kullanÕm
planlarÕnda; ülkesel ölçekte tarÕm arazilerine, mera arazilerine,
orman arazilerine, özel kanunla belirlenmiú arazilere, yerleúim
alanlarÕna, altyapÕ tesisi alanlarÕna ve di÷er arazi kullanÕm biçimlerine yer verilece÷i” açÕkça ifade edilerek, KAPSAMIN tüm
ülke arazisi oldu÷u net biçimde ortaya koyulmuútur.
* ølgili maddelerde “Arazi KullanÕm PlanlarÕnÕn” BakanlÕk ya da valiliklerce yapÕlaca÷Õ, “TarÕmsal Arazi KullanÕm PlanlarÕnÕn” ise,
çiftçilerin ve arazi sahiplerinin görüúleri alÕnarak valiliklerce
yaptÕrÕlaca÷Õ belirtilerek, her iki sürecin NøTELøK açÕsÕndan da
farklÕ oldu÷u ortaya koyulmuútur.
4. ARAZø KULLANIM PLANLAMASI øÇøN GEREKÇE
AÇIKLAMASI:
Hukuksal temeli üstte açÕklanmaya çalÕúÕlan Arazi KullanÕm PlanlamasÕnÕn, kanÕmÕzca do÷al yapÕya, çevresel dokuya ve insanlarca yaratÕlmÕú sorunlara dayanan, ekonomik ve toplumsal nitelikli YAùAMSAL
GEREKÇELERø de bulunmaktadÕr.
Önceki bölümlerde verilmeye çalÕúÕlan tanÕmlar aslÕnda bu türden bir
planlamanÕn niçin gerekli oldu÷unu öz olarak ortaya koymaktadÕr. Bu gereklili÷i daha da somutlamak bakÕmÕndan, kÕsaca aúa÷Õdaki saptamalarÕ
yapmak mümkündür.
4.1. Çok amaçlÕ kullanÕm zorunlulu÷u, beraberinde planlama gere÷ini getirmektedir.
Dünyada oldu÷u gibi ülkemizde de arazi kaynaklarÕ çok amaçla kullanÕlmaktadÕr. TarÕm, orman, mera, yerleúim, sanayi, ulaúÕm, altyapÕ ve
arazi gerektiren di÷er tüm süreçlerdeki kullanÕmlarÕn “uygunlu÷u ve
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rasyonelinin bulunmasÕ” açÕsÕndan PLANLAMA ZORUNLUDUR. Bu
nitelikte bir planlama olmadÕ÷Õ sürece, toprak nitelikleri ve arazi yeteneklerini gözetmeyen “yanlÕú kullanÕmlar, kaynak yitimi ve verimsiz
kullanÕmlar” kaçÕnÕlmaz olacaktÕr.
4.2. Toprak varlÕ÷Õ ve arazi kayna÷Õ kÕsÕt ve sorunlarÕ planlamanÕn
“do÷al gerekçelerini” oluúturmaktadÕr.
- Ülkenin toprak varlÕ÷Õ ve arazi kaynak potansiyeli sÕnÕrsÕz de÷ildir. Üstelik, varlÕk ve kaynaklarÕn son derece önemli kÕsÕtlarÕ
ve sorunlarÕ bulunmaktadÕr
- Türkiye tarÕm arazisi potansiyeli bakÕmÕndan sanÕldÕ÷Õ kadar
zengin de÷ildir ve toprak rezervi kalmamÕú on dokuz ülke arasÕna girmiútir.
- Ülke topo÷rafyasÕ engebelidir. AúÕrÕ yükseklik, da÷larla kaplÕ
olmak, taúlÕlÕk, fazla meyil ve diklik gibi nedenlerle, arazimizin
önemli bölümünü fiziki yatÕrÕmlar için kullanmak mümkün de÷ildir.
- Topra÷Õn do÷al nitel yetersizlikleri, arazinin do÷al yetenek sorunlarÕ bulunmaktadÕr. Örne÷in; toprak derinli÷i arazi genelinin
üçte ikisinde yani % 67,7’inde 50 santimetreden daha azdÕr ve çok
sÕ÷dÕr. 90 santimetreden daha derin topraklardan oluúan araziler toplamÕn ancak % 14,3’ünü, orta derinler ise % 11,9’unu oluúturmaktadÕr. Topra÷ÕmÕzÕn dörtte üçünden fazlasÕ, % 86’sÕ organik madde açÕsÕndan yoksuldur. Orta düzeyde organik madde içeren kÕsÕm
% 22 ve organik maddesi yeterli olan kÕsÕm ise ancak % 14 tür.
Özetle, do÷al yetersizlik ve sorunlardan dolayÕ, toprak varlÕ÷ÕmÕzÕn nitel açÕdan zengin oldu÷unu söylemek mümkün de÷ildir.
- TarÕm arazisi nitelik ve yetene÷i açÕsÕndan zengin oldu÷umuz da
söylenemez. Toplam tarÕm arazisinin yaklaúÕk % 60’Õnda kuru tarÕm, % 12’inde sulu tarÕm ve % 7’sinde ba÷-bahçe tarÕmÕ yapÕlmaktadÕr. KapatÕlmÕú olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlü÷ü de÷erlendirmesine göre 28 milyon hektar olan tarÕm arazisinin ekilebilir olanÕ 26,6 milyon hektardÕr.
- TarÕma açÕlmÕú alanlarÕn bir kÕsmÕ bu amaçla kullanÕlmamasÕ
gereken mera ve benzeri alanlar oldu÷undan, bize göre Türkiye'de toprak kullanÕm potansiyelinin kalmamÕútÕr.
- Toprak ve arazinin birincil do÷al sorunu “erozyondur.” Esasen
yeterince zengin olmayan, üstelik kullanÕmlar bakÕmÕndan kÕsÕtlarÕ
bulunan ülke topra÷Õ, bilindi÷i gibi yo÷un ve yaygÕn bir erozyon sorunsalÕ ile de karúÕ karúÕyadÕr. AraútÕrma verilerine göre, topraklarÕmÕzÕn ancak % 6,64’ünde erozyon sorunu bulunmamaktadÕr. Top139

lamÕn % 7,72’inde hafif, % 20’inde orta,% 36,4’ünde úiddetli ve %
22,3’ünde çok úiddetli erozyon yaúanmaktadÕr.
- AynÕ de÷erlendirmelere göre, erozyon “iúlenen tarÕm arazilerinde 16 milyon hektar, % 59, mera arazilerinde 12,8 milyon hektar % 64 ve ormanlÕk alanda 12,6 milyon hektar % 54’tür. DolayÕsÕyla erozyon büyük ölçüde tarÕm arazilerinde yaúanmaktadÕr. øúlenen tarÕm alanlarÕnÕn % 73'ünde, yani yaklaúÕk 20 milyon hektar alanda yo÷un erozyon görülmektedir. Bir baúka anlatÕmla, Türkiye tarÕm arazilerinin ancak 4,8 milyon hektarlÕk
bölümünde erozyon sorunu bulunmamaktadÕr. Bu erozyon tüm
arazinin % 75'inde, tarÕm arazilerinin ise % 60,1’inde su erozyonu biçiminde ortaya çÕkmaktadÕr.
- Avrupa'nÕn on üçte biri büyüklü÷e sahip olmamÕza karúÕn, ülkemizde erozyonla bir yÕlda taúÕnan toprak Avrupa'da taúÕnandan 320 milyon ton daha fazladÕr ve yÕlda 500 milyon tona
ulaúmaktadÕr.
- Türkiye'de birim alandan akarsularla taúÕnan toprak, Kuzey
Amerika'nÕn 6, Avrupa'nÕn 17 ve Afrika'nÕn 22 katÕ düzeye çÕkmÕútÕr.
4.3. YaratÕlan yapay nitelikli sorunlar, planlama gere÷ini daha da
kaçÕnÕlmaz kÕlmaktadÕr.
- Var olan do÷al nitelikli kÕsÕt ve yetersizlikler, yaratÕlan sorunlarla daha da a÷ÕrlaúmaktadÕr.
- Do÷al kullanÕm yetene÷i ve gücü üstte özetlendi÷i gibi kÕsÕtlÕ
olan toprak varlÕ÷Õ ve arazi kaynaklarÕ gerek dünya genelinde
gerekse Türkiye özelinde çok ciddi bir yitim ve yok olma süreciyle karúÕ karúÕyadÕr. Do÷al yapÕdan, çeúitli kullanÕm yanlÕúlarÕndan ve gerekli önlemlerin alÕnmamasÕndan kaynaklanan sorunlar, insanlÕ÷Õn gelece÷ini çok açÕk olarak tehdit etmektedir.
- Birey baúÕna tarÕm arazisi miktarÕ dünyada da, ülkemizde de giderek azalmaktadÕr. Bu olgu, nüfusu artan ve gereksinimleri bu
nedenle çeúitlenerek ço÷alan toplumun, bundan böyle daha az
toprakla yetinerek yaúamÕnÕ sürdürmek durumunda oldu÷unu
açÕkça göstermektedir.
- TarÕm arazilerinin amaç dÕúÕ kullanÕmÕ adeta bir arazi talanÕ haline dönüúmüútür. Alt yapÕnÕn götürüldü÷ü her tür arazide gerçekleútirilecek olan tarÕm dÕúÕ “sanayi, yol, yerleúme” ve benzeri
fiziki yatÕrÕmlar, hiç bir alternatif alan tartÕúmasÕ yapÕlmadan ve
yalnÕzca “düúük yatÕrÕm maliyeti maçlarÕyla” verimli tarÕm arazilerini yok etmektedir. Örne÷in; Toprak Koruma ve Arazi Kulla140

nÕmÕ Kanununun henüz yasalaúmamÕú oldu÷u 1989-2003 yÕllarÕ
arasÕnda 1,7 milyon hektar tarÕm arazisi amaç dÕúÕna çÕkarÕlarak betonlaútÕrÕlmÕútÕr. Bu arazinin % 40’ÕnÕn birinci ve dördüncü sÕnÕf arazi kayna÷Õ oldu÷u düúünülünce, ortaya çÕkan
kaybÕn daha da vahim oldu÷u görülmektedir.
- TarÕm arazileri, yanlÕú tarÕmÕn yol açtÕ÷Õ “gübre ve ilaç gibi
kimyasallarÕn atÕklarÕ, yerleúme alanlarÕ, sanayi, enerji ve benzeri yatÕrÕmlarÕn patolojik atÕklarÕ” nedeniyle hÕzla kirlenmekte
ve üretkenlikleri azalmaktadÕr.
5. ARAZø KULLANIM PLANLAMASINA øLøùKøN øLKESEL
NøTELøKLø BøR DEöERLENDøRME:
* Etkiledi÷i ve etkilendi÷i çevresel, fiziksel, toplumsal ve ekonomik süreçler bakÕmÕndan, arazi kullanÕm planlamasÕnÕn, çok
boyutlu çok yönlü bir süreç oldu÷u her kabul edilmelidir..
Ülkemizde yaúanan kalkÕnma çabalarÕ, bu çerçevede geliúen yerleúme, sanayileúme, turizm, enerji, ulaútÕrma, alt yapÕ ve benzeri fiziksel süreçler, beraberinde yaygÕn ve yo÷un arazi kullanÕm sorunlarÕ yaratmÕúlardÕr ve
yaratmaya devam etmektedir. Topra÷Õ, suyu, bitki örtüsünü ve tümüyle
yaúamÕ kirleten, daha da önemlisi yaúamÕn sürdürülmesi için zorunlu
olan “verimli tarÕm arazilerinin amaç dÕúÕ sorumsuzca kullanÕm talanÕna” neden olan bu süreçler görülmeden planlama yapmak mümkün
de÷ildir. DolayÕsÕyla yapÕlabilecek bir planlama öncelikle, hem bu süreçlerin yarattÕ÷Õ sorunlarÕ görmek, hem arazi kullanÕm ihtiyaç ve taleplerini de÷erlendirmek ve hem de bu süreçlerin karúÕlÕklÕ etkileúimlerini
gözetmek durumundadÕr.
* Yaúanmakta olan küresel ölçekli sorunlardan dolayÕ, arazi kullanÕm planlamasÕnÕ “çevre öncelikli bir geliúme ve kalkÕnma
yaklaúÕmÕna” dayandÕrmak gerekir.
Evren ölçe÷inde yaúanan ve giderek hÕzlanan do÷a ve çevre bozulmasÕ
olumsuzlu÷u, bu tür bir planlamayÕ genelde etkileyen bir makro belirleyicidir. Küresel ÕsÕnma, buna ba÷lÕ ortaya çÕkan iklim de÷iúikli÷i, çölleúme
ve ekosistem bozulmalarÕ gibi küresel sorunsal, arazilerin do÷ru kullanÕlmasÕnÕ kanÕmÕzca çok daha yaúamsal kÕlmaktadÕr.
* PlanlamanÕn etkin ve kalÕcÕ olmasÕ için, bu süreçten etkilenecek
ve süreci etkileyecek toplumsal katmanlarÕ yeterince temsil
edebilecek “demokratik katÕlÕmcÕ bir anlayÕúÕn” mutlaka geçerli
kÕlÕnmasÕ gerekir.
* Planlama katÕlÕmcÕlÕ÷Õn yanÕnda, arazi kullanan ve kullanacak
tüm süreçleri bütünlük anlayÕúÕyla kavramalÕdÕr.
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Dünya ve ülke ölçe÷inde etkileyici olan çevresel ve fiziksel nitelikli
bu unsurlarÕn yanÕnda, toplumsal özellikli kimi belirleyicilerin oldu÷unu da
görmek gerekir. Havza ölçe÷inde geçerli bir planlamada, arazi sisteminin
biyolojik ve sosyo-ekonomik bileúenlerini bir tasarÕm çatÕsÕ altÕnda toplamak gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn bu kapsamdaki deneyim ve kazanÕmlarÕnÕn de÷erlendirilmesi gerekmektedir. TarÕm iúletmelerinin küçülerek cüceleúmesi, bu nedenle tarÕm arazilerine baskÕnÕn artarak yo÷un kullanÕm ile toprak bozulmalarÕna yol açÕlmasÕ, sonuçta kÕrsal yoksullu÷un ve iúsizli÷in yaygÕnlaúmasÕ gibi toplumsal sorunlarÕ da
fark etmek ve bunlarÕ aza indirecek planlama yaklaúÕmlarÕna ihtiyaç
oldu÷unu kavramak gerekir.
* Çok boyutlu çok yönlü ve bu nedenle karmaúÕk özellik taúÕyan
“etkileme ve etkilenme süreci” do÷al olarak arazi kullanÕm
planlamasÕnÕn çok disiplinli ve bilimsel bir yaklaúÕmla yapÕlmasÕnÕ gerektirmektedir.
Do÷aldÕr ki bu disiplinler kapsamÕnda öncelikle, kalkÕnmacÕlar makroekonomi ve toplumsal planlamacÕlar, tarÕmcÕlar ve özellikle de toprak bilimci tarÕmcÕlar, do÷al bilim ve çevre bilim insanlarÕ ve toplum bilimcilere
gerek vardÕr. Çevresel planlama, bölge planlama, kent planlama, mimarlÕk,
peyzaj mimarlÕ÷Õ, ulaúÕm planlama, kentsel rönesans ve kentsel yenileme
gibi alanlarda bilimsel nitelik kazanmÕú ve meslek deneyimi edinmiú kadrolara ve bu kadrolarÕn ortak çalÕúmalarÕna gerek vardÕr. O nedenle, Kanun
gere÷i Arazi KullanÕm PlanlamasÕ hazÕrlama görevi verilen devletin,
böylesi bütünlükçü bir planlama sürecini fark etmesi ve gere÷ini yerine
getirmesi son derece önemlidir.
* Toprak Koruma ve Arazi KullanÕmÕ Kanunu Özel Yönetmeli÷inde de öngörüldü÷ü üzere, planlama “topra÷Õn niteli÷ini, arazinin yetene÷ini ve su kaynak potansiyelini tanÕmlayÕcÕ” güncel
veri ve göstergelere dayanmalÕdÕr.
* Yönetmelikte de de÷inildi÷i üzere planlamada “ulusal kalkÕnma
stratejileri, bu kapsamdaki sektörel geliúme do÷rultularÕ ve nüfus de÷iúimleri de” mutlaka gözetilmelidir.
* PlanlanmanÕn gerçekçi ve iúleyebilir olmasÕ için, arazi kullanÕm
talebinde bulunabilecek süreçlerin talepleri ile toprak ve arazi
özellikleri bilimsel yöntemlerle eúleútirilmeli ve en çok eúlenenden en az eúlenene do÷ru bir sÕralama yapÕlmalÕdÕr.
* YapÕlan planlama “arazi kullanmakta olan ve kullanabilecek
tüm sektör ve süreçler için hem yönlendirici ve hem de ba÷layÕcÕ” olmalÕdÕr.
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6. ARAZø KULLANIM PLANLAMASI øÇøN “YÖNTEMSEL
BøR DEöERLENDøRME”
6.1. TutarlÕ ve kalÕcÕ planlama için “do÷ru durum saptamasÕ ve
do÷ru sorun tanÕmlamasÕ gere÷i”
Üzerinde kavramsal uzlaúma sa÷lanmÕú bir arazi kullanÕm planlamasÕnda öncelikle; nesnel bir durum saptamasÕnÕn yapÕlmasÕ, bu çerçevede
sorun alanÕ ve sorun tanÕmlarÕ ile bunlarÕn önceliklerinin sÕralanmasÕ
gereklidir.
6.2. Do÷ru durum ve sorun tanÕmÕna dayalÕ ölçülebilir hedeflere
varÕlmasÕnÕn sa÷layacak “bütünlükçü iú tanÕmÕ” yapÕlmalÕdÕr.
KanÕmÕzca; amaçlara ulaúÕlmasÕnÕ sa÷layacak ölçülebilir hedef öngörülerinin verilmesi, bu öngörülere nasÕl ulaúÕlaca÷ÕnÕ somutlayan iú tanÕmlarÕ yapÕlmalÕ, iú tanÕmlarÕnda açÕklanan rol ve fonksiyonlarÕn kimlerce ve
nasÕl yerine getirilece÷ini ortaya koyan örgüt ve kurum yapÕlanmalarÕ
açÕklanmalÕ, kullanÕlacak araç ve yöntemleri tanÕmlanmalÕ, zaman planlamasÕ hazÕrlanmalÕ ve tüm bunlarÕ karúÕlayacak bütçeleme yapÕlmalÕdÕr. Kuramsal sayÕlabilecek böylesi bir iú tanÕmÕ kapsamÕ, konu özelinde
aúa÷Õdaki gibi somutlaúabilir.
- Türkiye toprak kayna÷Õ ve arazi varlÕ÷ÕnÕ olanaklar ve kÕsÕtlarÕyla ayrÕntÕlÕ tanÕmlayan etüt, analiz, veri tabanÕ, haritalama,
sÕnÕflama ve benzeri bilgiler öncelikle üretilmelidir. AyrÕntÕlÕ
toprak haritalarÕ olmadan, arazi kullanÕm amaçlarÕnÕ de÷erlendirecek hiçbir planlama yapÕlamaz. Gözlemli ve yoklamalÕ toprak etütlerinin yapÕlmasÕ gerekir. UluslararasÕ geçerlili÷i bulunan kriter ve standartlarÕn kullanÕlmasÕ gerekir.
- Ülkemiz arazi kullanÕm süreci ve biçimlenmesinin tanÕmÕ yapÕlmalÕdÕr.
- Bu tanÕmdan hareketle, arazi kullanÕm biçiminin taúÕdÕ÷Õ kÕsÕtlar
açÕklanmalÕ, yol açtÕ÷Õ çevresel, fiziksel, ekonomik ve toplumsal
sorunlar somut planda ortaya koyulmalÕdÕr.
- Sorunlardan kalkÕlarak arazi kullanÕm planlamasÕnÕn maddi
temeli anlamÕnda, hukuksal ve bilimsel gerekçesi hazÕrlanmalÕdÕr.
- Toplam alan için arazi kullanÕm tipleri belirlenmeli ve kullanÕm
sistemi kurgulanmalÕdÕr.
- Kurgulanan sistemin iúleyebilmesi için “plan yönetim sürecinin”
tanÕmÕ, rol ve fonksiyonlar biçiminde tanÕmlanmalÕdÕr.
- Arazilerin de÷iúik kullanÕm talepleri için uygunlu÷unu belirlemek için, açÕklayÕcÕ haritalar, tablolar ve metinler hazÕrlanmalÕ,
143

-

-

-

gerekirse ölçek arazi ünitesine iliúkin fiziksel arazi uygunlu÷u
de÷erlendirmeleri yapÕlmalÕdÕr.
Arazi kullanÕm biçimlerindeki de÷iúimler için, çevresel, ekonomik ve toplumsal seçeneklerin tartÕúÕlmasÕ ve de÷erlendirilmesi
yapÕlmalÕdÕr.
Arazi kullanÕmÕ için hangi de÷iúimlerin seçilmiú oldu÷u ve bunlarÕn ne tür gerekçelerle yapÕldÕ÷Õ açÕklanmalÕdÕr.
Önerilen kullanÕm yaklaúÕmlarÕnÕ ve arazi kullanÕmÕndaki de÷iúimleri içeren rapor ve haritalar hazÕrlanmalÕdÕr.
Tasarlanan yeni kullanÕm yaklaúÕmlarÕnÕn uygulamaya nasÕl geçece÷i açÕklanmalÕ, bu kapsamda e÷itim, yayÕm, alt yapÕ, firmalar, araútÕrma, zamanlama ve bütçe süreçleri tanÕmlanmalÕ, kÕsaca planÕn nasÕl yürürlü÷e girece÷i açÕklanmalÕdÕr.
Plan uygulama baúarÕsÕnÕ ölçecek izleme de÷erlendirme süreç
tanÕmlarÕ yapÕlmalÕdÕr.
AyrÕca ya÷Õú de÷iúkenleri, toprak surveyleri, orman envanteri,
demografik veriler, arazi kullanÕmÕ istatistiki bilgileri, haritalar,
pazar çalÕúmalarÕ ve çiftçilerle yapÕlan görüúmeler gibi destekleyici bilgiler de verilmelidir.

6.3. øú tanÕmÕ dÕúÕnda, planlama sonrasÕ ortaya çÕkabilecek olasÕ
de÷iúimler de de÷erlendirilmelidir.
Bu kapsamda, aúa÷Õdaki çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ düúünülebilir.
- Toprak ve su kaynaklarÕ, çayÕr, mera ve orman kaynaklarÕ, yaban
yaúamÕ ve turizm ve rekreasyon kaynaklarÕnÕn korunmasÕ nasÕl sa÷lanaca÷Õ belirlenmelidir.
- Arazi kullanÕmÕ tipleri tarÕm ve arazi kullanacak di÷er tüm süreçler
için ne ölçüde elveriúli ve kârlÕ olacaktÕr sorusu yanÕtlanmalÕdÕr.
- Planlama alanÕ içinde ve dÕúÕnda toplum için önerilen de÷iúimlerin
de÷eri saptanmalÕ, bu alanlarÕn üretim ve koruma amaçlarÕ bakÕmÕndan gerçekten yaúamsal öneme sahip olup olmadÕklarÕ irdelenmelidir.
- Önerilen kullanÕm de÷iúimi senaryolarÕnÕn, kadÕnlar azÕnlÕk gruplarÕ
ve yoksullar gibi dezavantajlÕ toplum kesimleri için hangi etkilere
yol açaca÷Õ ölçülebilmelidir.
- Önerilen de÷iúimlerin, ulusal ölçekli ve stratejik nitelikli geliúim ve
kalkÕnma yaklaúÕmlarÕ kapsamÕndaki kÕrsal kalkÕnma ve de÷iúim süreçlerini nasÕl etkileyece÷i sorgulanmalÕdÕr.
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"Doºal" Süreç ve VarlÇklarÇn “Yönetiminde”
Planlama
Yücel ÇAöLAR(*)
Giriú
BaúlÕk, çok kiúi için yadÕrgatÕcÕ olmalÕ:
“Do÷al” süreç ve varlÕklarÕn “yönetilmesinin”,
dolayÕsÕyla da planlanabilmesinin olanaklÕ oldu÷unu varsayÕyor çünkü. Oysa bu varsayÕm,
pek çok yönden anlamlÕ de÷ildir. Bir kez herhangi bir sürecin ve varlÕ÷Õn “do÷al” sayÕlabilmesinin, deyim yerindeyse “olmazsa olmaz”
koúulu, yönetilmezli÷i ya da yönlendiremezli÷idir. Tersten bir söyleyiúle; yönetilebilen ya da
yönlendirilebilen bir süreç ve varlÕk, geniú anlamÕyla artÕk “do÷al” de÷ildir;
“insanal do÷adÕr” ya da Serol Teber’in söylemiyle “Do÷anÕn insanlaúmasÕdÕr”. Öyleyse, böyle bir baúlÕ÷Õ neden kullandÕm? Bilmiyorum. Sunumu hazÕrlar ve yaparken kendimi gelenekselleúmiú ve de son derece yaygÕn olan
anlayÕútan; “do÷ayÕ” dÕúsallaútÕrma yaklaúÕmÕndan gerekti÷ince kurtaramayÕúÕmdan kaynaklanÕyor olabilir. Oysa sunuúumun temel tezi, öteden beri savunageldi÷im; “do÷anÕn insanal de÷iúme geliúmelere, insanal de÷iúme ve
geliúmelerin de do÷aya dÕúsallaútÕrÕlmamasÕ gerekti÷i” idi. Öyle de yapmaya
çalÕútÕm. Ancak, úimdi düúünüyorum da, ben de, bu gere÷i her durumda yerine getirebilecek denli düúünce evrenime içselleútirememiúim. Ben ki, sözgelimi Aruoba’nÕn;
“ ‘Do÷a’ diye bir kavram türetip (!) karúÕmÕza aldÕ÷ÕmÕz temelde biziz
– ne demek ‘do÷a ile insan’? -… O, budalaca karúÕmÕza aldÕ÷ÕmÕz –
çözümleyip kurumsallaútÕrdÕ÷ÕmÕz- bütün, bizim (‘homosapiens”!) bir
parçasÕ oldu÷umuz bütündür.”1
biçimde dile getirdi÷i görüúü benimsemiú, gerekti÷inde hep aktarmÕúÕmdÕr.
Öyle anlaúÕlÕyor ki, “ ‘Do÷al’ Süreç ve VarlÕklarÕn ‘Yönetiminde’ Planlama”
baúlÕ÷Õndan ne amaçlandÕ÷ÕmÕ úimdiden açÕklamam gerekiyor. “Do÷al” süreç
ve varlÕklar söz konusu oldu÷unda akla iki soru geliyor:
9 Yönetilecek ve planlanacak olan nedir?
9 Ne amaçla yönetilecek ve planlanacak?
(*)
1

Doç. Dr. Orman Mühendisi.
Aruoba, Oruç (2005). VarlÕk Dergisi, 1 A÷ustos.
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ølk soruya verilebilecek yanÕt; “do÷al” süreç ve varlÕklarla iliúkilerimiz” olacaktÕr. Do÷aldÕr ki, böyle bir yanÕt verildi÷inde “iliúkilerimiz” anlatÕmÕna da açÕklÕk getirilmesi gerekecektir: Sözgelimi; “ -miz, nerelerdeki
kimlerdir; söz konusu olan ne tür iliúkilerdir? Bilindi÷i gibi toplumlar, sÕnÕfsal ve katmansal olarak ayrÕúmÕú, her sÕnÕf ve katmandan, yaú ve cinsiyetten,
kültürden ve konumdan bireyin beklentileri hem tarihsel hem de yersel olarak farklÕlaúmÕútÕr çünkü. Esin’in de öne sürdü÷ü gibi2;
“…insan kültürü üretiyor. Kültür, insanla iliúkili. Kültür ise ekolojik
bir ortam içerisinde canlÕ ve cansÕzlarÕn birbirleriyle olan iliúkileri ve
insanla olan iliúkilerin sonucu, insan tarafÕndan ortaya çÕkarÕlan bir
birim.”
ise e÷er, özellikle kültürel farklÕlaúmanÕn söz konusu iliúkiler üzerindeki
biçimlendirici etkisinin bu ba÷lamda da gözden kaçÕrÕlmamasÕ gerekecektir.
DolayÕsÕyla; Lloyd’un Anadolu için öne sürdü÷ü úu gözlem, bu gere÷i pekiútirmektedir sanÕrÕm:
“Gözlemlenen bir baúka olgu, de÷iúik iklimli co÷rafi alanlara göre
do÷al bölümlere ayrÕlan ülkenin kültür bölgelerinin bu bölümlemeye
uymasÕdÕr. Örne÷in, iç bölgelerle kÕyÕlar arasÕndaki kültür farkÕ çok
belirgindir.”3
Öte yandan; “- Bu iliúkiler ne amaçla yönetilecek ve planlanacaktÕr?”
sorusu soruldu÷unda ise verilebilecek yanÕt, her biri çok sayÕda bileúenleri
olan üç boyutlu olacaktÕr:
9 “Do÷al” süreç ve varlÕklarÕ koruma
9 “Do÷al” süreç ve varlÕklardan yararlanma,
9 “Do÷al” süreç ve varlÕklardan korunma.
AçÕktÕr ki yapÕlacak sorgulamalarda bu üç boyutun birbirinden soyutlanmamasÕ gerekmektedir ve her boyutun kendi içinde bakÕú açÕsÕna göre
de÷iúecek sayÕda alt boyutlarÕ bulunmaktadÕr.
Yönlendirmeli bir akÕlla ancak böyle düúünülebilir…
Bilindi÷i gibi, e÷itimcilerin ço÷unlukla benimsedikleri, dahasÕ, ilgili
hukuksal düzenlemelerde de yer verdikleri; gerçekleútirilebilmesi için siyasal
iktidarlarÕn çeúitli düzenekler geliútirdikleri bir tanÕma göre e÷itim; “bireye
istendik de÷er yargÕlarÕ, davranÕúlar kazandÕrmaktÕr.” Bu yaklaúÕmÕn göre2
3

Esin, Ufuk (2003). I. Ulusal Do÷a Tarihi Kongresi, KÕrsal Çevre ve OrmancÕlÕk SorunlarÕ
AraútÕrma Derne÷i YayÕnÕ, s.163. Ocak. Ankara.
Seton Lloyd (1998). Türkiye’nin Tarihi, Bir Gezginin Gözüyle Anadolu UygarlÕklarÕ,
(Çeviren: Ender Varinlio÷lu). TÜBøTAK Popüler Bilim KitaplarÕ, 4. BasÕm, s.3. Ankara.
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celi olarak en yaygÕn, genel geçer ve kanÕksamÕú sonuçlarÕnÕn gözlendi÷i
alanlardan birisi de “do÷al” süreç ve varlÕklara bakÕú açÕmÕzda görülebilir.
Sözgelimi, aúa÷Õda örneklenen vargÕlarÕ kaç kiúi yadÕrgar acaba:
9
9
9
9

“Do÷al” süreç ve varlÕklar iyidir, güzeldir, yararlÕdÕr!
“Do÷al” varlÕklar, ortamlar yok ediliyor !
“Do÷al” süreçler “olumsuz” yönde de÷iúiyor, de÷iútiriliyor!
“Do÷a” yok olursa “kötü” olur !

Do÷al olarak bu vargÕlarÕn akla getirebilece÷i çÕkarÕmlarÕn baúlÕcalarÕ
ise úunlar olacaktÕr;
9 “Do÷al” süreç ve varlÕklardan yararlanÕlmalÕdÕr !
9 “Do÷al” süreç ve varlÕklardan korunmalÕdÕr !
9 “Do÷al” süreç ve varlÕklardan korunulmalÕdÕr !
Peki ama “do÷a” ve “do÷al” denilince ço÷u kiúinin aklÕna neler geliyor; sözgelimi, úunlar sanÕrÕm:
9
9
9
9
9

A÷açlar, ormanlar, çiçekler; yeúillikler
Kuúlar, böcekler, kelebekler, foklar, balÕklar
Da÷lar, tepeler, akarsular, göller, denizler
Güneú, ay ve öteki gezegenler
Rüzgârlar, ya÷Õúlar, seller

vb de÷il mi? Baúka? BaúkasÕ yok. Çünkü “do÷al” süreç ve varlÕklar ço÷unlukla böyle anlaúÕlmÕú ya da bilerek ya da bilmeyerek (!) böyle anlaúÕlmasÕ
istenmiútir. E÷itimli, baúka bir söyleyiúle de yönlendirilmiú aklÕn çarpÕcÕ ve
bir o denli anlamlÕ örneklerinden birisi de budur. ølginç olan, “do÷aperestli÷in” “do÷a korumacÕlÕ÷ÕnÕn” son derece yaygÕnlaútÕ÷Õ günümüzde bile bu
anlayÕúÕn hemen hemen hiçbir boyutuyla sorgulanmaksÕzÕn benimsenmesi ve
sürdürülmesidir. Ekonomik, politika, tarih, kültür, toplumbilim vb alanlarda
u÷raú verenlerin bu türden tartÕúmalarÕn çok uza÷Õnda kalma; “do÷al” süreç
ve varlÕklar ço÷unlukla de÷erlendirilmesi gereken “do÷al kaynaklar” olarak
yaklaúma nedenlerini açÕklayamÕyorum.
Çünkü…
“Do÷a” için;
insanlarÕn bilinçli eylemleri dÕúÕnda
9 oluúabilen,
 varlÕ÷ÕnÕ sürdürebilen,
x de÷iúebilen,
o etkileúen
 yok olabilen
i) varlÕklar, ii) süreçler, iii) iliúkiler, iv) biçimler, v) etkileúimler, vi) görünümler...
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biçiminde açÕklandÕ÷Õnda, úu çÕkarÕmlarÕn yapÕlmasÕ da kaçÕnÕlmazlaúacaktÕr:
““Do÷al” süreç, ortam ve varlÕklarÕn oluúumu için hiç kimse,
hiçbir kuruluú emek ve sermaye harcamamÕútÕr !
““Do÷al” süreç, ortam ve varlÕklarÕn varlÕ÷ÕnÕ sürdürebilmesi,
yapÕsal özelliklerinin dönüúümü için hiç kimsenin, kuruluúun
emek ve sermaye harcamasÕ gerekmez !
Herhangi bir “Do÷al” süreç, ortam ve varlÕ÷Õn varlÕ÷Õ ve yoklu÷u, tüm varlÕklarÕ do÷rudan ve dolaylÕ olarak etkiler !
“Do÷al” süreç, ortam ve varlÕklar kamusaldÕr !
Bu çÕkarÕmlarÕn temel alÕnmasÕ durumunda, örne÷in, Engels’in;
“…her adÕmda anÕmsÕyoruz ki, hiçbir zaman baúka toplulu÷a egemen
olan bir fatih, do÷a dÕúÕnda bulunan bir kiúi gibi, do÷aya egemen de÷iliz; tersine, etimiz, kanÕmÕz ve beynimizle ondan bir parçayÕz, onun
tam ortasÕndayÕz, ...”4
ve Marks’Õn da;
“Emek bütün zenginli÷in kayna÷Õ de÷ildir. Do÷a da emek kadar, (gerçek zenginli÷in kayna÷Õ oldu÷unda kuúku bulunmayan) kullanÕmde÷erlerinin kayna÷ÕdÕr. Zaten eme÷in kendisi de, do÷al gücün, insanÕn iúgücünün ifadesinden baúka bir úey de÷ildir.”5
tezlerinin söz konusu tartÕúmalarÕ ne denli boyutlandÕraca÷Õ açÕktÕr. Üstelik,
yine söz konusu çÕkarÕmlarÕn temel alÕnmasÕ durumunda, “do÷al” süreç ve
varlÕklarÕn yönetimi ve planlanmasÕna yönelik düzenleme ve uygulamalarÕn
ne denli gerçekçi bir düzlemde sorgulanÕp tartÕúÕlabilece÷i açÕktÕr.
Düúündürücü yanÕlsamalar, yanÕltmacalar…
Çok ilginç: “Do÷al” süreç ve varlÕklar söz konusu oldu÷unda neler olduklarÕ, neleri kapsadÕklarÕ, nerede baúlayÕp nerede bittikleri vb konular üzerinde úaúÕlacak denli yaygÕn bir uzlaúÕ sa÷lanmÕú durumda. Bu nedenle olsa
4
5

Engels F. (1979). “Maymundan ønsana Geçiúte Eme÷in Rolü”, Do÷anÕn Diyalekti÷i,
(Çeviren: Arif Gelen), Sol YayÕnlarÕ. s. 229. Ankara.
Marx K.(1976). “Alman øúçi Partisi ProgramÕnÕn Kenar NotlarÕ”, Gotha ve Erfurt ProgramlarÕnÕn Eleútirisi, (Çeviren M. Kabagil), Sol YayÕnlarÕ, s.22. Ankara.
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gerek, ço÷unlukla hiç tartÕúÕlmÕyor. Oysa, yaygÕn olarak benimsenmiú görüú
ve kanÕlar hiç de azÕmsanmayacak çoklukta yanlÕú vargÕlara yol açabiliyor.
Örne÷in;
9 Kuzeydo÷u Anadolu’da önemli araútÕrmalar yapan bir gönüllü kuruluúun saptamalarÕna göre bir erkek bozayÕ, 300 Km²’den geniú
bir alanÕ kullanabilmekte; kurtlar ise izlendikleri ilk iki ayda 6002000 Km²’lik bir alanda dolaúabilmektedir. Kuruluú, bu saptamalarÕndan hareketle Kars, Erzurum, Artvin ve Posof aralÕ÷Õnda, 23,5
bin Km2 geniúli÷inde bir alanÕ “yaban hayatÕ koridoru” olarak ayrÕlmasÕnÕ önermiútir6.
9 Ülkemizde 2013 yÕlÕ sonuna de÷in toplam 1,2 milyon hektar geniúli÷inde alan “yaban hayatÕ geliútirme sahasÕ” olarak ayrÕlmÕútÕr. Bu
alanlarÕn 13’ünün geniúli÷i 20-59 bin hektar arasÕnda de÷iúmektedir.
Bu türden saptamalar, “Do÷al” süreç ve varlÕklarÕn devamlÕlÕ÷Õ için
gerekli alanlarÕn son derece geniú oldu÷unu, dolayÕsÕyla bu varlÕk ve süreçlerle ilgili kararlarÕn bu alanlar içindeki toplumsal, ekonomik ve kültürel
yapÕlar ve bu yapÕlardaki de÷iúme ve geliúmelerle iliúkilendirilmesi gerekti÷ini açÕklÕkla ortaya koymaktadÕr. Baúka bir söyleyiúle; “do÷al” süreç ve
varlÕklarÕn birbirinden soyutlanmamasÕnÕn yanÕ sÕra herhangi bir nedenle
ortam olarak sÕnÕrlandÕrÕlmamasÕ ve bu ortamlardaki yaúama biçimleriyle
birlikte de÷erlendirilmesi, yöntemsel bir zorunluluk olmaktadÕr. Metin Elo÷lu’nun “Serçe” baúlÕklÕ úiiri bence bu yönden de son derece anlamlÕ:
“Sizin evde kuú var mÕ
Bizde de yok
Ama úu a÷açtaki serçe
Her sabah böyle ötüyor
YarÕsÕ size
YarÕsÕ bize”
Elo÷lu’nun dizelerindeki olgu, tüm “do÷al” süreç ve varlÕklar için anlamlÕ de÷il mi; bu anlamda olmak üzere “do÷al” süreç ve varlÕklarÕn etkileúimleri toplumsal ve yersel olarak sÕnÕrlandÕrÕlabilir mi; sÕnÕrlandÕrÕlamaz ise,
yersel ve toplumsal planlama çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda bu etkileúimlerin de gerekti÷ince göz önünde bulundurulmasÕ yöntemsel bir zorunluluk olmaz mÕ?
Bence, sayÕlarÕ daha da artÕrÕlabilecek bu türden sorularÕn tümü olumlu olarak yanÕtlanabilir.
Öte yandan; “küresellik” yanÕlsamasÕnÕn da –“yanÕltmasÕ” mÕ deseydim acaba?- bu ba÷lamda gözden kaçÕrÕlmamasÕ gerekiyor: Özellikle “do6

http://kuzeydoga.org/index.php/tr/enson/280-yaban-hayat-koridor (20 AralÕk 2013)
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÷al” süreçler söz konusu oldu÷unda, hem nedenleri hem de olasÕ sonuçlarÕ
Õsrarla “küreselleútiriliyor”. Söz konusu nedenlerin ve sonuçlarÕn kapsayabilece÷i alanlarÕn geniúli÷i, dolayÕsÕyla sorumlu tutulabilecek ve etkilenebilecek nüfusun büyüklü÷ü göz önünde bulunduruldu÷unda, bu genellemeci
yakÕútÕrma, bir yanÕyla da olsa, anlamsÕz de÷il kuúkusuz. Ancak, hem alanlarÕn ekolojik hem de nüfuslarÕn toplumsal özellikleri göz önünde bulunduruldu÷unda, bu genellemenin sorunlu oldu÷u daha kolay kavranabilecektir.
Aúa÷Õda sergilenen úekilde de görüldü÷ü gibi, göreceli olarak en “genelleútirilebilir” nitelikte bir olgu olan “iklim de÷iúikli÷i”, bu yönüyle anlamlÕ bir
örnektir:
ùekil 1: “Küresel” Olan Nedir?

AyrÕca belirtilmesi gerekiyor mu, bilmiyorum: Toplam olarak sera gazÕ salÕnÕmÕ içinde “geliúmiú” sayÕlan ülkelerin % 76; geri kalmÕú ülkelerin ise
% 24; yalnÕzca toplam CO2 salÕnÕmÕnda ise Çin’in % 20,96; ABD’nin %
19,92, Rusya’nÕn % 5,48, Hindistan’Õn % 4,57, Japonya’nÕn % 4,27 ve Almanya’nÕn % 2,76’lÕk paya sahip olmasÕ7, söz konusu sorunun nedenlerinin
ülkesel düzeyde “küresel” olmadÕ÷ÕnÕ açÕklÕkla ortaya koyuyor. øklim de÷i7

Gürcan Seçgel; “øklim De÷iúikli÷i PolitikalarÕ ve Enerji”, Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ
Çevre Yönetimi Genel Müdürlü÷ü øklim De÷iúikli÷i Daire BaúkanlÕ÷Õ, 1 Mart 2010, Gebze
(Sunum), sayfa 18.
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/1639739ca03fcb0_ek.pdf; 12 AralÕk 2013)
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úikli÷inin olasÕ etkilerinin ne denli “küresel” olabilece÷ini ise Derviú úöyle
açÕklÕyor8:
“…en az geliúmiú ülkelerin iklim de÷iúikli÷inden en kötü úekilde ve en
yakÕn sürede etkilenecekleri yönünde güçlü kanÕtlar bulunmaktadÕr.
Bu ülkeler, hem co÷rafyalarÕ hem de düúük gelirlerinden ötürü iklim
de÷iúikli÷ine uyumlarÕ konusunda daha úimdiden büyük zorluklarla
karúÕlaúmaya baúlamÕúlardÕr… Günümüzde küresel büyümenin yararlarÕndan pay almakta güçlük çeken pek çok ülke, yeni maliyetlerle ve
refah artÕúÕnÕn önündeki engellerle karúÕlaúacaktÕr. BazÕ toplumlar
muhtemelen daha düúük hayat standartlarÕ ve insani kalkÕnma göstergelerine sahip olacaktÕr.”
AçÕktÕr ki, ülke içinde de toplumsal sÕnÕf ve katmanlarÕn hem iklim de÷iúikli÷ine “katkÕlarÕ” hem de bu süreçten etkilenme düzeyleri farklÕ olacaktÕr.
Öte yandan, aúa÷Õdaki çizelgede de görüldü÷ü gibi; “- Dünyada ormanlar azalÕyor mu, artÕyor mu?” sorusuna verilebilecek ortalama bir yanÕt,
sözgelimi bölgeler özelinde yanÕtlandÕ÷Õnda da önemli farklÕlÕklar ortaya
çÕkmaktadÕr9:
Tablo 1: “Orman” SayÕlan AlanlarÕn Geniúli÷inde 1990-2010 Dönemindeki
De÷iúmeler (1000 Hektar)
Bölgeler
1990-2000
2000-2005
2005-2010
1990-2010
Do÷u ve Güney Afrika
-18 406
-9 227
-9 162
-36 795
Kuzey Afrika
-5 899
-205
-205
-6 309
BatÕ ve Orta Afrika
-16 369
-7 664
-7 682
-31 715
Do÷u Asya(*)
17 617
15 026
12 785
45 428
Güney ve Güneydo÷u Asya
-24 280
-1 816
-4 954
-31 050
BatÕ ve Orta Asya
718
673
633
2 024
Avrupa
8 768
2 911
3 851
15 530
Karayipler
532
294
205
1 031
Orta Amerika
-3 737
-1 235
-1 246
-6 218
Kuzey Amerika
319
740
1 138
2 197
Güney Amerika
-42 132
-22 064
-17 907
-82 103
Okyanusya
-363
-1 636
-5 361
-7 360
DÜNYA
-83 231
-24 204
-27 904
-135 339
(*): Bu bölgede “orman” sayÕlan alanlarda 1990-2010 döneminde gerçekleúen 45,4 milyon
hektar artÕúÕn hemen hemen tümü Çin’de gerçekleúmiútir.
8

9

Kemal Derviú; “Küreselleúme, Büyüme ve Gelir Da÷ÕlÕmÕ”,
http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi27/kuresell
esme_buyume_gelir_dagilimi.pdf ; 14 AralÕk 2013)
FAO (2010) Global Forest Resources Assessment 2010, Main Report Food And AgrÕculture OrganÕzatÕon Of The UnÕted NatÕons, Rome.
http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf; (10 AralÕk 2013).

151

Görüldü÷ü gibi Dünyada “orman” sayÕlan yerler toplamda azalmasÕna
karúÕn kimi bölgelerde geniúletmekte, kimi bölgelerde ise farklÕ düzeylerde
daralmaktadÕr.
Konu, kÕsacasÕ úöyle özetlenebilir:
Ülkeler;
Toplumsal SÕnÕf ve
Katmanlar

“Do÷al” VarlÕk
ve Süreçlerdeki
De÷iúmeler

Bu denli açÕk bir gerçeklik olmasÕna karúÕn, soruna hemen hemen tüm
düzlemde “küresel” ve/veya ülkesel düzeyde yaklaúÕlmakta; bu yaklaúÕm
hem ekonomik ve toplumsal hem de “do÷al” süreç ve varlÕklardaki geliúme
ve geliúme süreçlerinin yönetimi ve planlanmasÕnda sürdürülmektedir.
Böyle de düúünülebiliyorsa e÷er…
Aúa÷Õda kimi “egemenlerin” yaklaúÕmlarÕndan oluúturdu÷um “güldeste” (!) karúÕsÕnda durup bir kez daha düúünmek gerekiyor sanÕrÕm:
Orman Genel Müdür YardÕmcÕsÕ10:
“Do÷al ormanlar turizmle yok ediliyor deniyor. … e÷er Türkiye’nin
menfaati varsa ve Türkiye ormanlarÕ yok olup da ormanlardan temin
edilen fayda kayalardan gelecekse, ormanlarÕ yok edelim kaya yapalÕm. Felsefemiz bu. E÷er Türkiye’de turizm bir gelir getiriyorsa, ormanlarÕn gelirinin bin misli ise ve Türkiye’nin sahil úeridini tamamen
etkilemiyorsa, elbette ki ormanlar yok edilip turizme tahsis edilecektir.
… Biz olayÕ böyle görüyoruz.”
Do÷a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü11:
“Do÷a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü … eko-tarÕm ürünleriyle AB pazarlarÕnda yüksek gelir sa÷lamayÕ hedeflediklerini söyledi.
… Dilek YarÕmadasÕ Menderes DeltasÕ Milli ParkÕ Uzun Devreli Geliúme PlanÕ çerçevesinde tarÕma uygun Hazine arazilerini çiftçilere kiralayacaklarÕnÕ … Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden talep aldÕklarÕnÕ kaydetti. Almanya, Çanakkale’deki Troya Tarihi Milli ParkÕ için
teklif verdi. Hollanda ise büyükelçilik düzeyinde baúvuruda bulundu.”
10
11

AkÕn, Cemal (1987). (Orman Genel Müdür YardÕmcÕsÕ); “Türkiye Ekonomisinde A÷açlandÕrmanÕn Yeri ve Önemi” konulu panel, øktisadi AraútÕrmalar VakfÕ, østanbul.
Geçin, Göksel; 16 Ocak 2005, Zaman Gazetesi
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Bir Baúka Orman Genel Müdür YardÕmcÕsÕ12:
“Medya anayolda devam ederken hemen foto÷rafÕ çekiyor, fÕrsat bu
diyor. MedyayÕ tepenin arkasÕna götürseniz gitmez...imkanÕ varsa madencili÷i oralarda yapalÕm...Madencilerle beraber hareket edelim”
Ankara Ticaret OdasÕ (Küresel IsÕnma Sektörleri YaktÕ” baúlÕklÕ açÕklama) 13:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Paltolar depoda kaldÕ !
AyakkabÕ ve bot satÕúlarÕ düútü !
Kömür satÕúlarÕ düútü !
KÕú lastikleri ra÷bet görmedi !
Patinaj zinciri satÕlmadÕ !
KÕú turizmi mutlu etmedi !
CamcÕlar da etkilendi !
ølaç satÕúlarÕ düútü !
Çiçekçilik sektörü soldu !
KÕú çiçekleri itibar görmedi !
Küresel ÕsÕnma mutlu da etti !

Türkiye øúveren SendikalarÕ Konfederasyonu ("Gelece÷in Küresel øú
DünyasÕ için Manifesto")14:
"2020 yÕlÕnÕn global úirketleri, dünyanÕn karúÕ karúÕya bulundu÷u sorunlarÕ dikkate alarak - açlÕk, yoksulluk, iklim de÷iúimi, kaynaklarÕn
israfÕ, küreselleúme ve demokratikleúme - yeni müúterilere ürün ve
hizmetlerini sunanlar olacaktÕr. Bu yöndeki çabalar de÷erli ve sürdürülebilir olmakla birlikte, bunlar aynÕ zamanda kârlÕ da olmak zorundadÕr... Bu nedenle, iú dünyasÕnÕn topluma olan katkÕsÕ hayÕr ve ba÷Õú
iúleri ile ilgili giriúimlerimizden ve deste÷imizden de÷il, kendi öz iúimizden gelmelidir.”
Bu yaklaúÕmlar, deyim yerindeyse, “gökten zembille inmiyor” kuúkusuz; nesnel nedenleri var. Engels, bu nedenleri úöyle açÕklamÕútÕ anÕmsarsanÕz15:
“Kapitalistler, do÷rudan do÷ruya kâr için üretim ve de÷iúim yaptÕklarÕndan, ilk planda yalnÕzca en yakÕn, en dolaysÕz sonuçlar hesaba ka12

13
14
15

Kemal Kara (Orman Genel Müdür YardÕmcÕsÕ); “Medya Anayoldan Gidiyor, KazÕyÕ Arkada YapÕn” (http://www.madenciyim.com/forums/showthread.php/984-Medya-AnayoldanGidiyor-KazÕyÕ Arkada-YapÕn 23 Nisan 2008)
Ankara Ticaret OdasÕ; (Küresel IsÕnma Sektörleri YaktÕ”
http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=829&l=1 (11 Mart 2007)
Türkiye øúveren SendikalarÕ Konfederasyonu; øúveren Dergisi, Haziran 2006.
F. Engels; a.g.e., Sayfa 232
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tÕlmalÕdÕr. Bir fabrikatör ya da tüccar, üretti÷i ya da satÕn aldÕ÷Õ metaÕ
normal bir kârla satarsa, durumdan hoúnuttur; metaÕn ve alÕcÕsÕnÕn
sonrada ne olaca÷Õ onu ilgilendirmez. Bu faaliyetlerin do÷al etkileri
için de aynÕ úey geçerlidir.”
KÕsacasÕ; “do÷al” süreç, ortam ve varlÕklar, ülkemizde de her dönemde kapitalist sermaye birikiminin temel “kaynaklarÕndan” birisi sayÕlmÕútÕr.
Öyle ki, bu yönelim, özellikle 1980’den sonra, arazi temelli etkinlik alanlarÕnda sistemleútirilip kurumsallaúmÕútÕr. Öte yandan, “do÷al” süreç ve varlÕklarÕn sa÷ladÕ÷Õ olanaklar, eúitsiz kapitalist sermeye birikimin yol açtÕ÷Õ mülksüzleúmenin, tekelleúmenin, yoksullaúmanÕn ve yoksunlaúmanÕn yol açabilece÷i toplumsal çatÕúmalarÕn en aza indirilebilmesini de kolaylaútÕrmÕútÕr.
“Do÷al” süreç ve varlÕklarÕn ile ilgili yönetim düzeneklerinin geliútirilmesi
ve etkinliklerin planlanmasÕ sÕrasÕnda bu gerçekliklerin de göz önünde bulundurulmasÕ gerekmektedir.
Ülkemizdeki “do÷al” süreç ve varlÕklarla ilgili yönetim ve planlama düzenekleri ne iúe yarÕyor?
Bu soru bence úöyle yanÕtlanabilir:
Ülkemizde “do÷al” süreç ve varlÕklarlailgili yönetim ve planlama düzenekleri, yürürlükteki kamu yönetimi düzeninin, deyim yerindeyse, “kenar
süsü” iúlevini görmektedir!
Bu gerçek, aúa÷Õdaki úekilde de sergilenmiútir:
ùekil 2: Ülkemizde Planlama Düzlemleri
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Bu planlama düzlemlerinde her alan ötekilerle iliúkilendirilmeden yönetilmeye, öngörülen etkinlikler de kendi özelinde planlanmaya çalÕúmaktadÕr.
Ülkemizde ekonomik, toplumsal, kültürel, teknik ve teknolojik de÷iúme ve geliúmelerle ilgili politika ve stratejilerin geliútirilmesi, planlanmasÕ
ve uygulanmasÕ sÕrasÕnda bu de÷iúmelerin “do÷al” süreç ve varlÕklar üzerindeki olasÕ etkileri, hemen hemen hiçbir düzlemde göz önünde bulundurulmamaktadÕr. 2872 sayÕlÕ Çevre Kanunu’nun en son 2006 yÕlÕnda düzenlenen
2. maddesinde;
“Onaya tâbi plân ya da programÕn onayÕndan önce plânlama veya
programlama sürecinin baúlangÕcÕndan itibaren, çevresel de÷erlerin
plân ve programa entegre edilmesini sa÷lamak, plân ya da programÕn
olasÕ çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yardÕmcÕ
olmak üzere katÕlÕmcÕ bir yaklaúÕmla sürdürülen ve yazÕlÕ bir raporu
da içeren çevresel de÷erlendirme çalÕúmalarÕ”
olarak açÕklanan “stratejik çevresel etki de÷erlendirmesinin” henüz hiç yapÕlmÕyor olmasÕ*; aynÕ yasanÕn 9. maddesinin “b” bendinde yer verilen;
“Ülke fizikî mekânÕnda, sürdürülebilir kalkÕnma ilkesi do÷rultusunda,
koruma-kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve kÕrsal nüfusun barÕnma, çalÕúma, dinlenme, ulaúÕm gibi ihtiyaçlarÕn karúÕlanmasÕ sonucu
oluúabilecek çevre kirlili÷ini önlemek amacÕyla nazÕm ve uygulama
imar plânlarÕna esas teúkil etmek üzere bölge ve havza bazÕnda
1/50.000-1/100.000 ölçekli çevre düzeni plânlarÕ BakanlÕkça yapÕlÕr,
yaptÕrÕlÕr ve onaylanÕr.”
kuralÕnÕn yerine getirilme ve uygulanma biçimi, bu gerçe÷i açÕklÕkla ortaya
tanÕtlamaktadÕr. Sözgelimi, 11 KasÕm 2008 tarihinde yürürlü÷e konulan Çevre Düzeni PlanlarÕna Dair Yönetmelik, 1. maddesine göre;
“…ülkemizin sahip oldu÷u do÷al, tarihi ve kültürel zenginli÷in korunarak kalkÕnma planlarÕ ve varsa bölge planlarÕ temel alÕnarak, ekonomik kararlarla ekolojik kararlarÕn bir arada düúünülmesine imkan
veren, genel arazi kullanÕm kararlarÕ ile bunlara iliúkin strateji ve politikalarÕ oluúturmak ve çevre kirlili÷ini önlemek amacÕyla nazÕm ve
uygulama imar planlarÕna esas teúkil etmek üzere bölge ve havza bazÕnda 1/50.000-1/100.000 ölçekteki çevre düzeni planlarÕnÕn hazÕr*

Oysa anÕlan yasanÕn 10. maddesinde;
“…Stratejik Çevresel De÷erlendirmeye tâbi plân ve programlar ve konuya iliúkin usûl ve
esaslar BakanlÕkça çÕkarÕlacak yönetmeliklerle belirlenir.” kuralÕna yer verilmiú olmasÕna
karúÕn henüz (AralÕk 2013) bu yönetmelik çÕkarÕlmamÕútÕr.
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lanmasÕna, hazÕrlattÕrÕlmasÕna, onaylanmasÕna, izlenmesine, denetlenmesine ve bu planlar üzerinde yapÕlacak de÷iúikliklere iliúkin usul
ve esaslarÕ …”
düzenlemeyi amaçlamakta; çevre düzeni planlarÕnÕ ise;
“Ülke ve bölge plan kararlarÕna uygun olarak konut, sanayi, tarÕm,
turizm, ulaúÕm gibi yerleúme ve arazi kullanÕlmasÕ kararlarÕnÕ belirleyen planÕ”.
olarak tanÕmlamaktadÕr**. Yönetmeli÷in “PlanlarÕn HazÕrlanmasÕ, HazÕrlatÕlmasÕ ve øncelenmesine øliúkin ødari ve Teknik Usuller” baúlÕ÷Õ altÕnda yer
verilen “yönetsel” ve “teknik” kurallar, sürecin öngörüldü÷ü biçimde yürütülebilmesini sa÷layabilecek içerikte düzenlenmemiútir. DolayÕsÕyla da, bu
tanÕmlarÕn ve açÕklamalarÕn gerekleri uygulamada hemen hemen hiçbir yanÕyla dikkate alÕnmamaktadÕr.
Öte yandan, benzer durum; kentli nüfusun hÕzla artmasÕ, “kentsel dönüúüm” çalÕúmalarÕnÕn hÕzla yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, “østanbul KanalÕ”, “3. Bo÷az
Köprüsü”, yeni kentsel yerleúmelerin kurulmasÕ vb büyük ölçekli projelerin
gündeme getirilmesi, “2B arazilerinin” satÕlmasÕ, “proje alanÕ” olarak adlandÕrÕlan uygulamalarÕn baúlatÕlmÕú ve “mekânsal stratejik planlama” çalÕúmalarÕnÕn yasallaútÕrÕlmÕú olmasÕ vb geliúmelere karúÕn ùekil 3’te özetlenerek
açÕklanmÕú mekânsal planlama çalÕúmalarÕ sürecinde de yaúanmaktadÕr:

**

Yönetmeli÷in 4. maddesinde çevre düzeni planlarÕnÕn “niteli÷i” ise úöyle açÕklanmÕútÕr: “a)
KalkÕnma planlarÕ ve varsa bölge planlarÕnÕ temel alarak rasyonel do÷al kaynak kullanÕmÕnÕ sa÷layan; b) Kirlili÷in oluúmadan önce önlenebilmesi, sa÷lÕklÕ çevrenin oluúturulmasÕna yönelik hedef, ilke, strateji ve politikalarÕ ve bunu sa÷layacak arazi kullanÕm kararlarÕnÕ belirleyen; c) Tarihi, kültürel ve do÷al çevrenin korunmasÕ ve geliútirilmesine yönelik
genel hedefleri, ilkeleri, stratejiyi ve politikalarÕ belirleyen; ç) Karar ve hükümleriyle alt
ölçekli planlarÕ yönlendiren, d) Plan kararlarÕ açÕsÕndan ekosistem bütünlü÷ü, arazi kullanÕm süreklili÷ini sa÷layan; e) Planlamaya temel oluúturan verilerin farklÕlÕ÷Õndan dolayÕ
farklÕ mesleklerden uzmanlarÕn fiili katÕlÕmÕ ile hazÕrlanan; f)Planlama sürecinin her aúamasÕnda bir önceki aúamalara geri dönerek de÷erlendirilmelerin yapÕlabildi÷i geri beslemeli sürece sahip olan; g) KarúÕlaútÕrÕlabilir, de÷erlendirilebilir, sorgulanabilir, geliútirilebilir ve güncellenebilir standart veri tabanÕna sahip olan; ÷) Sürdürülebilir kalkÕnma
amacÕna uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararlarÕn bir arada düúünülmesini sa÷lamak
üzere, korunmasÕ gereken alanlara iliúkin politika ve stratejileri belirleyen üst ölçekli
plan”. Öte yandan, Yönetmeli÷in 8. maddesinde çevre düzeni planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ sÕrasÕnda “Uyulacak Temel Esaslar” baúlÕ÷Õ altÕnda; “a) KalkÕnma planÕ ve varsa bölge planlarÕnÕn esas alÕnmasÕ, b) Sürdürülebilir kalkÕnma yaklaúÕmÕnÕn gözetilmesi, c) Birbirine bitiúik planlama alanlarÕnda ekosistem bütünlü÷ünün ve arazi kullanÕm kararlarÕnÕn süreklili÷inin sa÷lanmasÕ.” ile “g) Ekonomik kararlar ile mekânsal kullanÕm kararlarÕnÕn çevresel
kaynaklarÕn sürdürülebilirli÷ini sa÷layacak úekilde düzenlenmesi, ÷) Çevre sorunlarÕna
neden olan kaynaklara yönelik önleyici strateji ve politikalarÕn belirlenmesi” ilkelerine de
yer verilmiútir.
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ùekil 3: Arazi (Mekân) Temelli “Planlama” ÇalÕúmalarÕ
M ekansal Stratejik Planlar
Ülkesel/Bölgesel
Kalk×nm a Planlar×
Çevre Düzeni PlanlarÕ

Alt Ölçekli Planlar
ømar,
Arazi K ullanÕm,
Sektör (Konut, Sanayi, TarÕm,
UlaúÕm, Turizm vb)
Alt YapÕ vb)

Ekolojik, tarihsel ve kültürel nedenlerle özel olarak koruma altÕna
alÕnmÕú alanlar ilgili karar süreçleri ise, benzetme yerindeyse, “baúka bir
gezegende” yürütülmektedir. 2011 yÕlÕnda çÕkarÕlan 644 ve 648 sayÕlÕ Kanun
Hükmünde Kararnameler uyarÕnca ülkemizde bu alanlarla ilgili karar süreçleri aúa÷Õdaki çizgede özetlenmiútir:
ùekil 4: Ülkemizde “Korunan AlanlarÕ” Belirleme, Tescil, Yönetim Düzeni

AçÕklama: ÇEù: Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ; ORSU: Orman ve Su øúleri BakanlÕ÷Õ; TP:
Tabiat ParkÕ; TKA: TabiatÕ Koruma AlanÕ; TA: Tabiat AlanÕ
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AçÕktÕr ki, bu yönetsel düzende planlama çalÕúmalarÕ da, kÕsaca “korunan alanlar” olarak anÕlagelen ortamlar özelinde yürütülmektedir. 23 Mart
2012 tarihinde yürürlü÷e konulan Korunan Alanlarda YapÕlacak Planlara
Dair Yönetmeli÷in 3. maddesinin “Õ” bendine göre söz konusu alanlar için
hazÕrlanacak planlar úöyle tanÕmlanmaktadÕr:
“Milli parklar, tabiat parklarÕ, tabiat anÕtlarÕ, tabiatÕ koruma alanlarÕ,
sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü
bulunan di÷er alanlarda, yapÕlan bilimsel çalÕúmalar uyarÕnca tespit
edilen ve hassasiyetle korunmasÕ gerekti÷i belirlenen koruma alanlarÕ
ile do÷al ve çevresel de÷erlerin etkileúim-geçiú sahasÕ da göz önünde
bulundurularak sürdürülebilirli÷ini, mutlak korunmasÕnÕ ve gelecek
nesillere intikalini sa÷lamak amacÕyla alanÕn büyüklü÷ünün gerektirdi÷i ölçeklerde halihazÕr haritalar ve mülkiyet verilerine dayalÕ olarak, hazÕrlanacak, hazÕrlatÕlacak hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararlarÕ, tutumlarÕ, plan notlarÕ ve açÕklama raporu ile bir bütün olan her tür ve ölçekte planlar.”
Yönetmeli÷in “s” ve “ú” bentlerinde ise “uzun devreli geliúme planlarÕ” ve “yönetim planlarÕ” olarak açÕklanmaktadÕr:
“s) Uzun Devreli Geliúme PlanÕ: Milli park olarak belirlenen yerlerin
özellik ve nitelikleri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarÕnÕ gerçekleútirmek üzere, kuruluú, geliútirme ve iúletilmelerini kapsayan ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayÕlÕ ømar Kanunu kapsamÕ dÕúÕndaki geliúme planlarÕ…”,
“ú) Yönetim planÕ: Korunan veya korunmasÕ düúünülen bir alanÕn
co÷rafi sÕnÕrlarÕnÕ, fiziki yapÕsÕnÕ, sosyo-ekonomik durumunu ve sahip
oldu÷u biyolojik çeúitlili÷i tanÕmlayan, alanÕ etkileyen tehditleri, baskÕlarÕ ve di÷er sorunlarÕ açÕklayan, korunan alan yönetiminin vizyon,
amaç ve hedefleri ile bu hedeflere ulaúmak için gerekli faaliyetleri belirleyen, bu planÕn hazÕrlanmasÕ ve uygulanmasÕnda paydaúlarÕn katÕlÕmcÕlÕ÷ÕnÕn boyutlarÕ ve koúullarÕnÕ tanÕmlayan, alanÕn kullanÕmÕna
yönelik koruma bölgelerini belirleyen, korunan alanÕn daha etkili yönetimini sa÷layan belge…”
Oysa Yönetmeli÷in 4. maddesinin “a” bendine göre söz konusu planlarÕn da, “…varsa bölge için hazÕrlanmÕú bilimsel çalÕúmalar da dikkate alÕnarak 3194 sayÕlÕ ømar Kanunu ve 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayÕlÕ mükerrer Resmî Gazete ’de yayÕmlanan Plan YapÕmÕna Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak” hazÕrlanmasÕ gerekmektedir. An-
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cak, bu Yönetmelikte “uzun devreli geliúme planlarÕ” ve “yönetim planlarÕ”
ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiútir*.
Bir baúka örnek de ormancÕlÕk alanÕndan verilebilir: OrmancÕlÕkta,
“orman amenajman planlarÕ” (OAP) adÕyla yürütülen planlama çalÕúmalarÕyla hangi orman ekosistemlerine nerelerde, ne zaman, ne türden ve ne yo÷unlukta teknik iúlem yapÕlaca÷Õ düzenlenmektedir. En son 2008 yÕlÕnda
yeniden düzenlenen Orman Amenajman Yönetmeli÷i’nin 4. maddesinin 1.
fÕkrasÕnÕn “b” bendine göre;
“Amenajman planlarÕ, ormancÕlÕk ana planÕ, imzalanan uluslararasÕ
sözleúmelerde belirlenen gösterge ve ölçütler, beú yÕllÕk kalkÕnma
planlarÕ, stratejik bölgesel planlar, ulusal ormancÕlÕk programÕ, çevre
düzeni planÕ ve havza veya iúletme bazÕnda geliútirilecek planlar ile
uyumlu olmalÕdÕr.”
AçÕktÕr ki, bu kuralÕn yaúama geçirilmesi kesinlikle olanaksÕzdÕr:
i) Ülkemizde yürürlükte bulunan bir ormancÕlÕk ana planÕ, “stratejik bölgesel
planlar” yoktur; ii) metinde sayÕlan planlarÕ yapan birimler ile Orman Genel
Müdürlü÷ü’nün çalÕúmalarÕnÕn eúgüdümünü sa÷layacak herhangi bir düzenek kurulmamÕútÕr; iii) yerel koúullara göre hazÕrlanan OAP’larÕn her durumda uluslararasÕ sözleúmelerdeki genelgeçer kurallara uygun olmasÕ beklenemez; iv) OAP’larÕ hazÕrlayan kurullarda görevli teknik personelin sözü
edilen ülkesel ve ülkelerarasÕ belgeler konusunda bilgilenmeleri, en iyimser
bir söylemle, rastlantÕsaldÕr vb.
Öte yandan; Yönetmeli÷in 13. maddesinin 1. fÕkrasÕna göre OAP’lerin
hazÕrlÕk sürecinde gerekli görülen sekiz envanter çalÕúmasÕ** arasÕnda sayÕlan
ve yaúamsal öneme sahip olan “yetiúme muhiti” ile “biyolojik çeúitlilik” ve
“sosyo-ekonomik durum” envanterleri yapÕlmamakta, en fazla genel gözlemlerle yetinilmekte; hazÕrlanan OAP’lar yerel birim yöneticilerin gerekli görmesi durumunda kolayca de÷iútirilebilmektedir. Bu düzende OAP’lerin,
ormancÕlÕ÷ÕmÕzÕn, deyim yerindeyse “kenar süsü” olmaktan öteye geçememektedir.
Ülkemizde, bunlarÕn yanÕ sÕra gerçekte “do÷al” süreç ve varlÕklarla
iliúkili ancak hem birbirleriyle hem de ekonomik, toplumsal ve kültürel de÷iúme ve geliúmelerle iliúkilendirilmeyen baúka “planlama” çalÕúmalarÕ da
yapÕlmaktadÕr. Örne÷in;
*
**

Yönetmeli÷in 3. maddesinde; “nazÕm imar planÕ”, “uygulama imar planÕ”, “revizyon planÕ”,
“ilave plan”, “mevzii imar planÕ”, “çevre düzeni planÕ”, “imar planÕ” da tanÕmlanmaktadÕr.
Bu çalÕúmalar Yönetmelikte; alan, yetiúme ortamÕ, biyolojik çeúitlilik, a÷aç serveti ve
artÕm, odun dÕúÕ orman ürünleri, ormanÕn ürün dÕúÕ fonksiyonlarÕnÕn, sosyo-ekonomik durum, sa÷lÕk durumu envanteri olarak belirlenmiútir.
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9 Havza (ya da entegre havza) planlarÕ,
9 Ulusal OrmancÕlÕk ProgramÕ
9 Eylem planlarÕ (KuraklÕkla Mücadele, øklim De÷iúikli÷i, Biyolojik
Çeúitlilik vb)
9 Bütünleúik kÕyÕ alanÕ planlarÕ
9 Çölleúme ile Mücadele Ulusal ProgramÕ
vb bu ba÷lamda sayÕlabilir. HazÕrlanÕrken yararlanÕlan tekniklerin ara sÕra
kapsadÕklarÕ dönemlerin farklÕ olmasÕ; aynÕ eylemler için birden fazla kuruluúun sorumlu kÕlÕnmasÕna karúÕ aralarÕndaki eúgüdümün sa÷lanabilmesi için
herhangi bir düzene÷in oluúturulmamÕú olmasÕ; aynÕ dönemde gerçekleútirilmesi öngörülen eylemler arasÕnda bir öncelik sÕrasÕnÕn bulunmamasÕ, çok
daha önemlisi, eylemlerin gerektirdi÷i bütçenin nereden ve nasÕl karúÕlanabilece÷i belirsiz olmasÕ, bu plan ve programlarÕn “kenar süsü” olma durumlarÕnÕ pekiútirmektedir.
Sonuç olarak…
Diyorum ki:
9 Ülkemizde her düzlemdeki planlama çalÕúmalarÕnda “do÷al” süreç
ve varlÕklarÕn devamlÕlÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ, bu varlÕk ve süreçlerden
korunulmasÕna yönelik herhangi bir yaklaúÕmda bulunulmamaktadÕr; egemen olan yaklaúÕm, hemen hemen tümüyle bu varlÕk ve süreçlerden olabildi÷ince daha fazla yararlanÕlmasÕdÕr; öyle ki, bu
do÷rultudaki çalÕúmalar sÕrasÕnda öteki varlÕk ve süreçler üzerinde
yaratÕlabilecek olumsuz etkiler de göz ardÕ edilebilmektedir.
9 “Do÷al” süreç ve varlÕklarÕn korunmasÕna yönelik duyarlÕlÕklar ve
çalÕúmalar, temelde, genel olarak “korunan alanlar” olarak anÕlan
ortamlara (milli park, yaban hayatÕ geliútirme sahalarÕ, özel çevre
koruma bölgeleri vb) indirgenmiútir; dolayÕsÕyla bu ortamlar özelinde çeúitli planlama (uzun devre geliúme, yönetim vb) çalÕúmalarÕ
yapÕlmakta ancak bu çalÕúmalar sÕrasÕnda toplumsal, ekonomik,
kültürel de÷iúme ve “do÷al” süreç ve varlÕklar üzerindeki olasÕ etkileri göz önünde bulundurulmamaktadÕr.
9 Ülkesel ve bölgesel “kalkÕnma” planlarÕ, sektörel eylem planlarÕ,
çevre düzeni planlarÕ, kentsel planlama çalÕúmalarÕ (imar, uygulama, koruma amaçlÕ imar planlarÕ) hem birbirleriyle hem de “do÷al”
süreç ve varlÕklarÕn korunmasÕna yönelik eylemlerle gerekti÷ince
iliúkilendirilmemektedir.
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Peki; neler yapÕlabilir?
“Do÷al” süreç ve varlÕklarÕn “yönetilmesi”, bu kapsamda da planlanmasÕ söz konusu oldu÷unda temel sorun, bir yanÕyla ekonomi politik ve bir
yanÕyla da yöntemseldir. “Korunan alanlara” indirgenmiú, süreç de÷il de
sorun odaklÕ, birbirleriyle iliúkilendirilmeyen, parçacÕ yaklaúÕmlarÕn beklenen sonuçlarÕ verebilmesi, en iyimser bir söylemle, rastlantÕsaldÕr; dahasÕ,
böylesi yaklaúÕmlarÕn ekonomik, ekolojik, toplumsal ve kültürel maliyetleri
ço÷u durumda karúÕlanamayacak denli yüksek olabilmektedir. Bu nedenle,
öncelikle “do÷al” süreç ve varlÕklarÕn ekonomik, toplumsal ve kültürel yaúama alanlarÕna dÕúsallaútÕrÕlmasÕna yol açan yaklaúÕmlarÕn geçersizleútirilmesi, yöntemsel bir gereklilik olmaktadÕr. Çünkü Fowles’in da belirtti÷i
gibi16;
“Do÷a, úu ya da bu úekilde bizim dÕúÕmÕzda, etrafÕ çevrilmiú ve yabancÕ, ayrÕ olarak görüldü÷ü sürece, do÷ayÕ hem dÕúÕmÕzda hem içimizde
yitiririz. Kiúisel ve genel, insani ve insan dÕúÕ olmak üzere bu iki do÷a
ayrÕlamaz; do÷anÕn ya da yaúamÕn kendisi bir baúkasÕ aracÕlÕ÷Õyla
yalnÕzca baúka insanlarÕn gözlemleri ve bilgileri aracÕlÕ÷Õyla gerçek
anlamda asla anlaúÕlamaz.”
Öte yandan; insan, dolayÕsÕyla da emek ile “do÷al” süreç ve varlÕklarÕn
ayrÕútÕrÕlmasÕ, aúÕlmasÕ gereken bir baúka yaúamsal önemde bir yanlÕúlÕktÕr.
Marks’Õn úu saptamasÕnÕn bu ba÷lamda da anÕmsanmasÕ gerekmektedir17:
“ønsan, araçsÕz olarak do÷a varlÕ÷ÕdÕr. Do÷al varlÕk ve yaúayan do÷al
varlÕk niteli÷iyle o bir yandan do÷al güçlerle, dirimsel güçlerle donatÕlmÕútÕr; etkin bir do÷al varlÕktÕr… Öte yandan, do÷al, etten ve kemikten, duyarlÕ, nesnel varlÕk niteli÷iyle insan, hayvan ve bitkiler gibi
edilgin, ba÷ÕmlÕ ve sÕnÕrlÕ bir varlÕktÕr.”
Bu gerek yerine getirildi÷inde hem insanÕn hem de öteki “do÷al” süreç
ve varlÕklarÕn varlÕ÷ÕnÕ sürdürebilmesi üzerinde olumsuz etkilerde bulunan
temel olgunun üretim iliúkileri oldu÷u; dolayÕsÕyla, ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel de÷iúmelerle ilgili planlama çalÕúmalarÕnÕn birbirinden
soyutlanmaksÕzÕn, bütünsellik içinde yürütülmesi gerçe÷i daha kolay kavranabilecektir.
YalnÕzca “do÷al” süreç ve varlÕklarla ilgili yönetim ve planlama konusu ele alÕndÕ÷Õnda ise, temelde, üç düzlemli bir evrende tartÕúÕlmasÕ gerekmektedir:
16
17

Fowles, John (1996). A÷aç ve Do÷anÕn Do÷asÕ, (Çeviren: Kemal Do÷an), AFA YayÕnlarÕ,
s.77. østanbul.
Marx K. (1976). 1844 El YazmalarÕ, Ekonomi Politik ve Felsefe, (Çeviren: Kenan Somer), Sol YayÕnlarÕ. s. 251. Ankara.
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I- Koruma:

II- Korunma:

III- Yararlanma:

9 Saklama
9 SakÕnma

9 Önleme
9 De÷iútirme

9 Do÷rudan
9 De÷iútirerek

AçÕktÕr ki, birbirinden soyutlanÕlmamasÕ gereken bu üç düzlemin yine
birbirinden soyutlanmamasÕ gereken “n” sayÕda (?) alt düzlemi bulunmaktadÕr. Bu gereklerin ülkemiz özelinde yerine getirilebilmesi için aúa÷Õda örneklenen yönetsel düzenlemelerin gerçekleútirilmesi, yol açÕcÕ olabilecektir:
9 “KalkÕnma planlarÕ ve varsa bölge planlarÕnÕ temel alan çevre düzeni planlarÕ ” de÷il, gerekti÷i gibi hazÕrlanmasÕ ve uygulanmasÕ
hukuksal olarak güvence altÕna alÕnmÕú “çevre düzeni planlarÕnÕ”
temel alan ülkesel ve bölgesel kalkÕnma planlarÕ hazÕrlanmalÕdÕr.
9 Yüksek Planlama Kurulu ile Yüksek Çevre Kurulu’nun iúlevsel
olarak tümleútirilmelidir.
9 Ülkesel ve bölgesel kalkÕnma planlarÕ özelinde “stratejik çevresel
etki de÷erlendirmesi”; alt ölçe÷i ve niteli÷i sektörel olarak belirlenecek tüm projeler için: “ekolojik etki de÷erlendirilmesi” çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ zorunlu kÕlÕnmalÕdÕr.
9 “Verimlilik” ölçme çalÕúmalarÕnda temel alÕnan “girdi” ve “çÕktÕ”
kavramlarÕ kapsamÕnda ekolojik koúullar ile iúgücünün bedensel ve
ruhsal sa÷lÕ÷Õ, toplumsal iliúkiler, de÷er yargÕlarÕ, kültür vb, koúullara göre “+” ve “-” iúretli de÷iúkenler olarak hesaplamalara katÕlmalÕ; ülke, bölge, sektör, iúletme, dönem düzeyindeki izleme ve
karúÕlaútÕrma çalÕúmalarÕ böyle hesaplanmÕú “verimlilik” göstergeleriyle yapÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
*
Ne denli “ütopik” öneriler, de÷il mi?
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Tevfik KIZGINKAYA: Sevgili konuklar merhaba. Vakti iyi kullanalÕm diyerek Aykut Göker Hocam söze sizinle baúlayalÕm.
Planlama konusunda dünyada neler yapÕlÕyor, neler yaúanÕyor? Geliúmiú ülkelerin gelecek planlarÕnda neler var? Eksenlerinde oldukça yeni bilgilerle önemli saptamalarla dolu bir sunum olaca÷Õndan eminim.
Aykut Hocam buyrun söz sizin.
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Geleceºi Öngörebilmek...
Bilimde, Teknolojide, Sanayide…
Aykut GÖKER(*)
21. yüzyÕl için planlamayÕ konuúuyoruz.
Demek ki, ülkemizi eriútirmeyi düúündü÷ümüz
bir hedefimiz; bir gelecek öngörümüz var.
PlanlamayÕ da o gelecek öngörümüzü eriúilebilir kÕlmak için yapaca÷Õz. ‘Eriúilebilirlik’ gelecek öngörülerinin kilit sözcü÷üdür.
Arkada bÕraktÕ÷ÕmÕz yüzyÕlÕn özellikle
ikinci yarÕsÕnda, bir kÕsÕm ülkelerin öngördükleri gelece÷e eriúilebilmek için iki stratejik
araçtan yararlandÕklarÕnÕ gördük: Bilimden ve
teknolojiden...
Ancak bu ülkeler için, bilim ve teknoloji, kendi iradelerinden ba÷ÕmsÕz geliúen araçlar de÷ildir. Bu iki aracÕ, gelecek tasavvurlarÕnÕn gerçekleúmesini sa÷layacak úekilde geliútirmeyi de öngörüyorlar. AsÕl baúardÕklarÕ da
bu… Bunun stratejisini belirliyorlar; planlamasÕnÕ yapÕyorlar. Geliúmiú kapitalist ülkelerin geleceklerini inúa konusundaki bu yaklaúÕmlarÕ bugün de
geçerli...
Kapitalizmin dünya sistemi içinde sonradan sanayileúen ülkeler de
önde koúanlara yetiúip onlarÕ geçmek için aynÕ yola baúvuruyorlar. AslÕna
bakarsanÕz o ülkeler sanayileúirken de bu süreçle eú zamanlÕ olarak bilim ve
teknolojide yetkinleúmeyi; bu iki etkin aracÕ kendi gelecekleri için kendilerini geliútirebilme yetkinli÷ine kavuúmayÕ öngörmüúler; bunun plan ve stratejilerini uygulamÕúlar ve bunu baúarmÕúlardÕr.
Sonradan sanayileúen ülkelerin bu deneyimleri, bilim ve teknolojide
yetkinlik kazanmaya da gereken stratejik önem verilirse, kapitalizmin dünya
sistemi içinde bile, en azÕndan konum de÷iútirmenin mümkün olaca÷ÕnÕ gösterir. Bu nokta, aynÕ sisteme eklemlenmiú Türkiye açÕsÕndan da önemlidir.
Sunuúumda, her iki kategoriden ülkelerin ulusal stratejilerine / planlarÕna iliúkin örneklerden hareketle, asÕl dayanaklarÕ olan bilim, teknoloji ve

(*)

Makine Mühendisi, AraútÕrmacÕ, Yazar.

167

sanayinin gelece÷ine iliúkin öngörüleri hakkÕnda sizlere fikir vermeye çalÕúaca÷Õm.
Avrupa Birli÷i’ne dâhil iki ülkeden, Almanya ve Birleúik KrallÕk’tan
örnek vererek baúlayayÕm.
Almanya için Yüksek Teknoloji Stratejisi (2006-2009)
“Vizyonumuz, bilim ve sanayideki baúarÕya saygÕ duyan ve ödüllendiren bir ülkedir. ...Merak eden, ö÷renen bir toplum istiyoruz.
“Do÷a bilimlerinden beúerî bilimlere, küçük start-up'lardan eriúkin
KOBø'lere, her kesimde, yetene÷imizi güçlendirmek istiyoruz.
“2020'ye gelindi÷inde, Almanya'yÕ ‘araútÕrmaya en fazla dost olan ülke’ hâline dönüútürmeyi baúarmÕú olaca÷Õz.
“Almanya için, baúarÕda bir sÕnÕr olmayacaktÕr...
“Bugünümüzü ve çocuklarÕmÕzÕn gelecekteki yaúam standardÕnÕ güvence altÕna alabilmek için, yeni fikirlere, yeni ürünlere ve yeni sistem çözümlerine ihtiyacÕmÕz vardÕr.
“Rekabet üstünlü÷ü yarÕúÕnÕ düúük iúçilik ücretlerine dayanarak kazanamayÕz (atç). Bu yarÕúÕ ancak fikirlere, ama en iyilerine, dayanarak mutlaka kazanÕrÕz...”
Almanya’nÕn 2006’da üç yÕl ileriye dönük olarak ortaya koydu÷u
Yüksek Teknoloji Stratejisi’nden1 aldÕ÷Õm bu birkaç cümle, kendi gelecekleri ile ilgili niyetleri konusunda, galiba, ek bir yorumu gerektirmeyecek
kadar açÕk bir fikir veriyor.
Federal Kabine 2010 yÕlÕnda bu Yüksek Teknoloji Stratejisi’nde
(2006-2009) öngörülen baúarÕlÕ çizginin 2020’yi hedef alarak sürdürülmesine
karar verdi. ‘Yüksek-Teknoloji Stratejisi 2020’ olarak anÕlan yeni strateji,
önceki genel yaklaúÕmÕn sürdürülmesini güvence altÕna alÕrken yeni öncelikleri de belirledi. O önceliklerden de birkaç önemli noktaya isterseniz birlikte
göz atalÕm:2
“Almanya’yÕ iklim/enerji, sa÷lÕk/beslenme, ulaúÕm, güvenlik ve iletiúim
alanlarÕnda bilim ve teknoloji tabanlÕ çözümler üreten önder ülke yapmak
istiyoruz. ...Büyümenin ve Almanya’da istihdam yaratmanÕn yolu da budur.
1

2

Federal Ministry of Education and Research (2006), Igniting Ideas: The High-Tech
Strategy for Germany, Published by Bundesministerium für Bildung und Forschung /
Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Public Relations Division, Berlin.
Bkz. http://www.bmbf.de/en/6618.php (11.04.2014)
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“Seçilmiú alanlarda yürürlü÷e konacak gelece÷e dönük projeler,
araútÕrma ve inovasyon politikasÕnÕn odak noktasÕ olacaktÕr. Bu projelerde
izlenecek amaç, on yÕldan on beú yÕla kadar uzanan bir dönem içinde, bilimsel ve teknolojik geliúme ile ilgili olarak belirlenen özgül hedeflere ulaúÕlmasÕdÕr. Bunun için gerekli yenilik stratejileri geliútirilecek ve somut durumlarda, bunlarÕn gerçekleútirilmesine yönelik adÕmlar planlanacaktÕr.”
Bu yeni stratejinin mottosu da çok açÕk: “Fikirler - Yenilik (ønovasyon) - Refah”...3

Almanya, bu ve benzeri ulusal stratejiler izleyerek, öngördü÷ü hedeflere ulaúabiliyor mu? UlaúÕyor ve geçmiúteki bu deneyimi de kanÕtlÕyor ki,
‘Yüksek-Teknoloji Stratejisi 2020’de de baúarÕlÕ olacak. Almanya için baúarÕnÕn sÕrrÕnÕ Newsweek’in önceki Avrupa Ekonomisi Editörü, Berlinli gazeteci Stefan Theil çok net bir biçimde açÕklÕyor:4 “Almanya, en iyi fikirleri
üniversite laboratuvarlarÕndan fabrika tabanÕna indirmenin esnek ve etkin
yolunu bulmuútur.”
Unutmamak gerekir ki, Alman üniversitesi 1800’lü yÕllarÕn ikinci yarÕsÕnda kimya sanayiine yönelik araútÕrmalarÕyla Alman kimya sanayiini
dünya önderi yapmÕútÕ. Ve bu iúbirli÷i, üniversite için de sanayi için de dünyada bir ilkti... Almanya’da üniversite-sanayi iúbirli÷inin temeli o yÕllarda
atÕlmÕútÕr. Bu neredeyse iki yüzyÕllÕk bir deneyim birikimi demektir. Alman
devleti de bu iúbirli÷inin kurulmasÕ ve sürdürülmesindeki katalizörlük rolünün o tarihlerden beri farkÕndadÕr ve bunun gere÷ini de yerine getirmektedir.
Öngörülen ulusal stratejinin gerçekleútirilmesi için gerekli olan kamunun finansman katkÕsÕnÕn da yine aynÕ stratejide öngörülmüú oldu÷unu belirterek AB’den verece÷imiz ikinci örne÷e; Birleúik KrallÕk’a geçelim.

3
4

Bkz. http://www.hightech-strategie.de/de/390.php (11.04.2014)
Theil, Stefan (2012), “Why Germany Still Makes Things”, Scientific American, October,
2012.
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ømalatÕn Gelece÷i: Birleúik KrallÕk için Yeni bir FÕrsat ve
Boy Ölçüúme Ça÷Õ (2013)
Birleúik KrallÕk’tan, Majestelerinin Hükûmeti’nin Bilim Ofisi tarafÕndan yapÕlmÕú bir sanayi öngörü çalÕúmasÕnÕ örnek olarak seçtim.5 Sanayi ile
ilgili bir öngörü çalÕúmasÕnÕn ‘bilim ofisince’ yapÕlmÕú olmasÕ, sanÕyorum, ilk
bakÕúta sizin de dikkatinizi çekmiútir. Bu bize gelece÷in sanayiinin niteli÷i
konusunda bir ön fikir vermektedir.
Söz konusu çalÕúmada, imalat sanayii Birleúik KrallÕk’Õn gelecekte de
iddialÕ olaca÷Õ bir alan olarak öngörülmüú ve bu iddianÕn sürdürülebilmesi
için hangi teknolojilere öncelik verilmesi gerekti÷i belirlenmiútir. Herhangi
bir teknolojiye verilen öncelik, o teknolojiyi geliútirmede yetkinleúmenin
yanÕnda o teknolojinin dayandÕ÷Õ bilim alanÕnda da yetkinlik kazanmanÕn
öngörüldü÷ü anlamÕna gelir.

5

Foresight (2013), The Future of Manufacturing: A new era of opportunity and challenge for the UK, Summary Report, The Government Office for Science, London.

170

Bunun altÕnÕ çizerek, aúa÷Õdaki tabloya birlikte göz atalÕm.
Tablomuzda öncelikli teknolojiler ‘jenerik teknolojiler’ ve ‘ikincil
teknolojiler’ olarak iki ayrÕ kategoride toplanmÕú... Bilindi÷i gibi, imalat
sanayii de içinde olmak üzere, ekonomik faaliyet alanlarÕnÕn neredeyse tamamÕnÕ derinden etkileyen teknolojiler ‘jenerik teknolojiler’ olarak anÕlmaktadÕr. Etkileri belirli faaliyet alanlarÕyla ya da belirli sektörlerle sÕnÕrlÕ kalan
teknolojiler ise bu çalÕúmada ‘sekonder (ikincil) teknolojiler’ olarak adlandÕrÕlmÕútÕr.
Gelecekteki imalat faaliyetlerinde önemli olacak jenerik ve ikincil teknolojiler
Jenerik Teknolojiler
Enformasyon ve
Komünikasyon [Biliúim] Teknolojileri

Sensörler

øleri / øúlevsel Malzemeler

Biyoteknoloji

Sürdürülebilir yeúil
teknolojiler

Gelecekteki OlasÕ Etkileri
TasarÕm süreçleriyle entegre çalÕúacak modelleme ve
simülasyon programlarÕ, sanal gerçeklik araçlarÕyla birlikte, en karmaúÕk ürün ve süreç tasarÕmlarÕnÕn bile bilgisayar ortamÕnda de÷erlendirilip optimize edilmesini
mümkün kÕlacak.
Sensörlerin teknoloji a÷larÕyla entegre edilmesi, örne÷in
ürünlerin sensörler aracÕlÕ÷Õyla internete ba÷lanmasÕ,
imalatta devrim yaratacak. Üründen bilgisayar ortamÕna
veri akÕúÕnÕ sa÷layan bu yeni sistemler, örne÷in, imalat
hat ve makinalarÕnÕn ve ürünlerin kendi kendilerini kontrol etmelerini sa÷layacak ve böylece bir arÕza olasÕlÕ÷ÕnÕn, ortaya çÕkmadan önlenmesi mümkün olacak.
Birleúik KrallÕk’Õn güçlü oldu÷u bir bilim ve teknoloji
alanÕnÕn konusu olan pek çok yeni malzeme yaygÕn olarak kullanÕma girecek. Reaktif nanoparçacÕklar, çok hafif
kompozitler, kendi kendini onaran malzemeler, karbon
nanotüpler, biyomalzemeler ve kullanÕcÕlara geri beslemede bulunacak akÕllÕ malzemeler bunlar arasÕnda yer
alacak.
Biyoteknoloji tabanlÕ ürün yelpazesi ve sanayinin kullandÕ÷Õ biyoloji alanlarÕ geniúleyecek. HastalÕklarÕn tedavisinde uygulanacak yeni yöntemler, hasta yata÷ÕnÕn
hemen yanÕnda kiúiye özgü ilaç üretimi, kiúiye özgü
fabrikasyon organlar, mühendislik tasarÕmÕ et ve deri,
sürdürülebilir yakÕt ve kimyasallarÕn üretimi biyoteknolojinin potansiyel geliúme alanlarÕ olarak gözükmekte...
Üretimde enerji ve su kullanÕmÕnÕ azaltan teknolojiler,
temiz üretim teknolojileri, çevreye zarar veren madde
kullanÕmÕnÕ en az düzeye indiren teknolojiler ve benzerleri ile ilgili uygulamalar yaygÕnlaúacak.
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økincil Teknolojiler
Veri ve bilgi tabanÕ
geniúletilmiú otomasyon
Nesneler arasÕ internet ba÷lantÕsÕ

øleri robotik ve otonom robotlar

KatkÕsal imalat (additive manufacturing );
3 boyutlu baskÕ (3 D
Printing) olarak da
biliniyor.

Bulut biliúim (cloud
computing)

Seyyar internet
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Gelecekteki OlasÕ Etkileri
Daha önce insan çalÕútÕrÕlmasÕnÕ gerektiren pek çok iúin
otomasyonunda bu önemli olacak. Veri ve bilgi tabanÕnda geniúleme müúteri tercihlerinin anlaúÕlmasÕna ve kiúiye özel ürün tasarÕmÕna imkân verecek.
øúin optimizasyonu, kaynak yönetimi, enerji kullanÕmÕnÕn
en az düzeye indirilmesi ve uzaktan sa÷lÕk hizmeti verilmesinde önemli etkileri olacak. Gelecekte beklenen,
fabrikada ve üretim sürecinde yer alan, akla gelebilecek
her úeyin merkezi a÷lar yardÕmÕyla birbirine ba÷lanmasÕdÕr. Yeni ürünler, giderek, gömülü sensörlerin oldu÷u
otonom ürünler hâline dönüúecek.
Robotikte kaydedilen ilerlemeler pek çok imalat iúlemini
gereksiz hâle getirecek. Sa÷lÕk bakÕm hizmetleri ve cerrahide de otonom ya da yarÕ otonom robotlarÕn iúlevi
giderek artacak.
3 boyutlu baskÕ geleneksel imalat yöntemlerini kökten
de÷iútirecek. TasarÕmlarÕn atÕklarÕ azaltacak yönde optimizasyonuna; ürünlerin olabildi÷ince hafifletilmesine;
yedek parça stoklarÕnÕn azaltÕlmasÕna; imalat yeri seçiminde daha fazla esnekli÷e; kiúiye özel üretime; tüketicilerin gereksindikleri ürünlerden bazÕlarÕnÕ kendilerinin
üretmelerine; sipariú edilen özellik ve bileúime sahip yeni
ürünler üretilmesine imkân veren esas alet bu olacak.
BilgisayarÕmÕza yüklü yazÕlÕmlar dÕúÕnda, dünyanÕn farklÕ
noktalarÕnda bulunan, internet üzerinden eriúime açÕk
sunucular üzerinden çalÕútÕrÕlan web tabanlÕ yazÕlÕmlardan yararlanabilme imkânÕ (‘bulut biliúim’ olarak anÕlÕyor) çok geniúleyecek.
Bilgisayar destekli imalat uygulama sistemleri giderek
gerçek zamanlÕ olarak çalÕúacak; böylece, üretim sürecinin çok sayÕdaki elemanÕnÕn eú zamanlÕ denetimi mümkün olacak. Tedarik zinciri yönetimi, kaynak ve malzeme
planlamasÕ ve müúteri iliúkileri yönetiminde üretkenli÷i
artÕrma yönünde yeni fÕrsatlar do÷acak.
AkÕllÕ telefonlar ve benzeri cihazlar tedarik zincirlerinin,
bakÕm ve üretim faaliyetlerinin yönetiminde genel amaçlÕ
aletler olarak hemen her yerde kullanÕlabilecek. Bu cihazlar örne÷in uzaktan sa÷lÕk hizmeti verilebilmesini
sa÷lar hâle getirilecek; bunun için de pil teknolojisi, az
enerji kullanan ekranlar, kullanÕcÕ arayüzleri, elektroni÷in nano boyutta minyatürleútirilmesi ve plastik elektroni÷i gibi imkân ve teknolojilerle desteklenecek.

Tabloda yer verilen teknolojilerin hiçbiri imalat sanayiinin yabancÕsÕ
de÷ildir; ama burada asÕl anlatÕlmak istenen, bu teknolojilerin ve çok daha
geliúkinlerinin imalat sanayiinin bütün sektörlerinde yaygÕnlaúaca÷Õ ve imalat sürecinde köklü de÷iúimlere yol açaca÷Õ gerçe÷idir. Bu gerçek karúÕsÕnda,
Birleúik KrallÕk, sanayiinin dünya pazarlarÕnda üstün oldu÷u alanlarda bu
üstünlü÷ü sürdürebilmesi ve bir bütün olarak rekabet üstünlü÷ü kazanabilmesi için anÕlan teknolojileri geliútirmede mutlaka yetkinleúmesi gere÷ine
iúaret edilmektedir.
AnlaúÕlan odur ki, imalat sanayiindeki geliúmeler insan gücünün yalnÕzca kol gücünün de÷il olabildi÷ince beyin gücünün de- ileri düzeyde
geliúkin teknolojilere dayanan makinalar tarafÕndan ikame edilmesi yönündedir. Carnegie Mellon Üniversitesi’nin (ABD) Robotik Enstitüsü’nden,
sistem bilimci David Bourne’un úu öngörüsü bu gidiúi, sanÕyorum, yeterince
açÕk bir biçimde anlatÕyor:6 “Fabrika tabanÕnda iúçiler ve robotlar dirsek
dirse÷e çalÕúacak; ama bazen emirlerin kimin tarafÕndan verildi÷ini karÕútÕracaksÕnÕz.”
ømalat sürecinde insan gücünü ikame etmenin yanÕnda, muazzam bir
zaman ve girdi tasarrufu da sa÷layacak teknolojik geliúmelerin bir baúka
örne÷i de, “3 boyutlu baskÕ (3 D Printing)” teknolojisi diye de anÕlan “katkÕsal imalat (additive manufacturing)” teknolojisindeki geliúmelerdir. Aúa÷Õdaki ilk foto÷raf, 3 boyutlu baskÕnÕn ne anlama geldi÷ini göstermektedir.
Di÷er foto÷raf ise 46 ayrÕ titanyum parçadan oluúan bir protez eli gösteriyor.
Her parça 3-boyutlu baskÕ yöntemiyle imal edilmiú… Ama úimdi Oak Ridge
Ulusal LaboratuvarÕ’nda (ABD) bu elin aynÕ yöntemle ama bir bütün olarak
tek bir seferde basÕlmasÕ üzerinde çalÕúÕlÕyor.
Sonuç olarak, gelece÷in imalat sanayii ile ilgili bu öngörü çalÕúmasÕyla, Birleúik KrallÕk sanayiine verilen açÕk mesajÕn úu oldu÷u söylenebilir:
‘DünyanÕn önde koúan ülkelerinde imalat sanayiindeki geliúmelerin tabloda
belirtildi÷i yönde olmasÕ öngörüldü÷ü ve gidiúin de o yönde oldu÷u görüldü÷üne göre, e÷er ülke sanayii olarak geride kalmak istemiyorsak, biz de buna
ayak uydurmalÕyÕz.’ Majestelerinin Hükûmeti de, bu çalÕúmayÕ devletin Bilim Ofisi’nde yaptÕrdÕ÷Õna göre, Birleúik KrallÕk sanayiinin öngörülen yönde
mesafe alabilmesi için gereken özendirici önlemleri herhâlde alacaktÕr, diye
düúünmek gerekir.

6

Bourne, David (2013), “My Boss The Robot.”, Scientific American, MayÕs, 2013.
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Kaynak: http://footage.shutterstock.com/clip-3633239-stock-footage--d-printing-additivemanufacturing-is-turning-the-impossible-into-the-possible-d-animationof.html?src=rel/3633215:2

Kaynak: Greenemeir, Larry (2013), “To print the Impossible”, Scientific American, May,
2013, pp. 30-33.
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Avrupa’dan Uzak Do÷u’ya uzanarak, sonradan sanayileúen iki ülke
örne÷iyle, Japonya ve G. Kore örnekleriyle, yolumuza devam edelim.
Japonya’nÕn 9’uncu Bilim ve Teknoloji Öngörüsü (2010) ve
4’üncü Bilim ve Teknoloji Ana PlanÕ (2011-2015)
Japonya, hemen hemen her beú yÕlda bir, en az 15 yÕl ileriye dönük,
bilim ve teknoloji öngörü çalÕúmasÕ yapan bir ülke… Örne÷in, 1997 Haziran’Õnda [øngilizcesi] yayÕmlanan 6’ÕncÕ öngörü çalÕúmasÕ 30 yÕl ileriye dönüktü ve 2025 yÕlÕ hedef alÕnmÕútÕ.7 Japonlar 1971 yÕlÕndan beri bu iúi yapÕyorlar. 2010 AralÕk’Õnda, “Bilim ve Teknolojinin Gelece÷in Toplumuna
KatkÕsÕ” baúlÕ÷Õ altÕnda, bunlardan 9’uncusu yayÕmlandÕ.8 Bu çalÕúmalarda
ortaya konan öngörüler beú yÕllÕk bilim ve teknoloji ana planlarÕnda, plan
hedeflerinin belirlenmesine ÕúÕk tutuyor.
Japonya’nÕn Bilim ve Teknoloji Öngörü Merkezi ile Ulusal Bilim ve
Teknoloji PolitikasÕ Enstitüsü tarafÕndan hazÕrlanan 9’uncu Bilim ve Teknoloji Öngörüsü 2900 uzmanÕn 2025 yÕlÕnÕ hedef alarak iki yÕllÕk bir çalÕúma
sonucu görüú birli÷ine vardÕklarÕ bir öngörü...9 AmaçlarÕ Japonya’nÕn, belirledikleri dört stratejik hedefe eriúebilmesi... Bu hedefler,
x
x
x
x

[Dünya] bilim ve teknoloji arenasÕnda ana oyuncu olmak...
Yeúil inovasyon yoluyla sürdürülebilir büyüme...
Yaúlanan ama sa÷lÕklÕ kalan bir toplum için baúarÕ modeli...
Tehlikeden uzak yaúam...

olarak özetlenmiú… Bu dört hedefe eriúmek için bilim ve teknolojide öncelik verilmesi gereken faaliyet alanlarÕ tek tek belirlenmiú. Burada bunlarÕn
dökümü yapÕlmayacak; bu, sunuúumun sÕnÕrlarÕnÕ aúan bir konu. Ama bu
öngörü çalÕúmasÕnÕn ÕúÕ÷Õ altÕnda hazÕrlanan Japonya’nÕn 4’üncü Bilim ve
Teknoloji Ana PlanÕ (2011-2015)’e göz atmakta yarar var.
Plan yapÕlÕrken gelecekteki Japonya’nÕn foto÷rafÕ úöyle ortaya konmuú
(buna, Japonya’nÕn eriúilmesi hedef alÕnan gelece÷i’ de diyebilirsiniz):
7

8

9

Fourth Policy-Oriented Research Group and, National Institute of Science and Technology
Policy (NISTEP) and Science and Technology Agency, The Sixth Technology Forecast
Survey -Future Technology in Japan toward the Year 2025-, NISTEP Report No.52,
June 1997.
Science and Technology Foresight Center and the National Institute of Science and Technology Policy, Contribution of Science and Technology to Future Society -Summary
on the 9th Science and Technology Survey-, NøSTEP Report No. 145, December 2010.
6’ÕncÕ çalÕúmada hedef aldÕklarÕ yÕlÕn 2025 oldu÷una de÷inilmiúti. 9’uncuda da aynÕ yÕl
hedef alÕndÕ÷Õna göre, aradan geçen süre içinde yaptÕklarÕ iki çalÕúmanÕn da sonuçlarÕnÕ
dikkate alarak, 9’uncuda, 2025 için daha önce belirledikleri hedefler ve öngörülerinde gerekli düzeltmeleri yapÕp daha kesin sonuçlara vardÕklarÕ söylenebilir.
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x Sürdürülebilir büyümeyi ve toplumsal geliúmeyi baúarmÕú bir ulus...
x YurttaúlarÕ güven içinde yaúayan; onlara, yüksek yaúam kalitesi sunabilen bir ulus...
x Büyük ölçekli do÷al âfetler gibi küresel sorunlarÕn çözümünde önder olan bir ulus...
x VarlÕ÷ÕnÕn temelini oluúturan bilim ve teknolojideki yetkinli÷ini
sürdürebilen bir ulus...
x Fikrî mülkiyet yaratmayÕ; bilim ve teknoloji kültürünü geliútirmeyi
sürdürebilen bir ulus...
Ve gelecekte böyle bir Japonya yaratabilmek için izleyecekleri bilim
ve teknoloji politikasÕnÕn ilkelerini de úöyle belirlemiúler:
x Tümleúik [sistemik bütünlü÷ü olan] bir bilim, teknoloji ve yenilik
(inovasyon) politikasÕ ve bu politikanÕn tamamlayÕcÕsÕ bir teúvik sistemi…
x ønsan kaynaklarÕnÕn ve bu kaynaklarÕ destekleyen organizasyonlarÕn
/ kurumlarÕn rollerine daha büyük bir öncelik verilmesi…
x Toplumla birlikte yaratÕlmÕú bir bilim, teknoloji ve yenilik politikasÕnÕn uygulanmasÕ…
Japonya örne÷imizi, sözünü etti÷im 4’üncü Bilim ve Teknoloji Ana
PlanÕ’na iliúkin bilgileri aldÕ÷Õm JSPS (Japan Society for the Promotion of
Science) Ouarterly’nin 2011 KÕú sayÕsÕnÕn kapa÷Õndaki resimle noktalayayÕm. Herhâlde, özetledi÷im her iki politika belgesinde de Japon toplumunun
gelece÷i ile ilgili olarak öngörülen ortak stratejik hedefi anlatÕyor: “Yaúlanan ama sa÷lÕklÕ kalan bir toplum…”

JSPS Quarterly, 2011, Winter.
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G. Kore’nin ‘Vizyon 2025’i ve Yeni Bilim ve Teknoloji Ana PlanÕ
G. Kore’nin de 1999 yÕlÕnda yayÕmlanan uzun vâdeli, bilim ve teknoloji geliútirme planÕ var. 2025 yÕlÕnÕ hedef alan ve iki ayrÕ öngörü çalÕúmasÕna
dayandÕrÕlan bu plan, kÕsaca Vizyon 2025 adÕyla anÕlÕyor. Bu planda altÕ
teknoloji alanÕna öncelik verilmesi öngörülmüútü:
x
x
x
x
x
x

Enformasyon teknolojisi
Nanoteknoloji
Biyoteknoloji
Temiz ürün-temiz üretim teknolojileri
Enerji ve
Yeni malzeme teknolojileri...

AyrÕca, G. Kore’nin bilim ve teknolojide yetkinleúmesi ile ilgili olarak
somut hedefler ortaya konmuútu. Bu hedeflerden aúa÷Õda, bir baúka vesileyle
söz edece÷iz.
G. Kore, Japonya gibi, beú yÕllÕk bilim ve teknoloji ana planlarÕ da hazÕrlayan bir ülke... Sözü edilen uzun vâdeli, bilim ve teknoloji geliútirme
planÕ da aslÕnda, 1999 sonrasÕndaki beú yÕllÕk ana planlara ülkenin uzun
vâdedeki hedeflerini göstermek için hazÕrlanmÕú. Beú yÕllÕk bilim ve teknoloji ana planlarÕndan sonuncusu 2013-2017 yÕllarÕnÕ kapsÕyor.
Bu yeni Bilim ve Teknoloji Ana PlanÕ’nda beú stratejik hedef öngörülmüú:
x ARGE deste÷inin 63,86 milyar dolardan izleyen beú yÕlda 86,84
milyar dolara yükseltilmesi...
x AkÕllÕ úebekeler, CO2 tutma-depolama, kiúiye özel farmasötikler
dâhil öncelikli 30 alanda stratejik öneme sahip 120 teknolojiyi
geliútirmede yetkinlik...
x Temel bilimlere daha fazla destek sa÷lanarak yaratÕcÕlÕk kapasitesinin geliútirilmesi...
x KOBø’lere ve risk sermayesi úirketlerine daha büyük destek...
x Bilimle ilgili yeni iúler yaratÕlmasÕ...
Öngörülen kamunun ARGE deste÷iyle ilgili bir karúÕlaútÕrma yapÕlabilmesi için Türkiye’nin, özel sektörü, üniversitesi, kamusu dâhil, 2012 yÕlÕ
toplam ARGE harcamasÕnÕn § 7,3 milyar dolar (o yÕl için 1 dolar § 1,8 TL
alÕndÕ) oldu÷una iúaret edelim. Kore için yalnÕzca kamu deste÷i ile ilgili
olarak öngörülen ise, yÕllÕk ortalama: 17,4 milyar dolar…
G. Kore’nin yeni planÕna iliúkin bu bilgilerin kayna÷Õ UK Trade &
Investment; bu kurumun bu konudaki kayna÷Õ ise Britanya’nÕn Seul Elçili177

÷i… Elçili÷in, 22 Temmuz 2013 tarihini taúÕyan, söz konusu planla ilgili
yorumu úöyle: “Daha önceki yönetimin 5-7-7 inisiyatifine göre, bu plan,
kapsam ve hacim olarak çok daha fazla iddialÕ... Öngörülen hedefler, vaatten çok bir yön gösterme olarak yorumlanabilir…”
Bu yorumda geçen “5-7-7 inisiyatifi”nin ne oldu÷unu merak etmiúsinizdir. Bu, biraz önce sözünü etti÷im Vizyon 2025'te öngörülen ulusal hedefleri formüle eden bir ifade... O hedefler úunlardÕ:
x ARGE harcamalarÕnda GSYH’nin % 5’i hedefine eriúmek...
x Bilim ve teknolojide dünyanÕn en tepedeki 7 büyük gücün arasÕnda
yer almak...
x Belli baúlÕ 7 teknoloji alanÕnda önde koúmak...
Britanya’nÕn Seul Elçili÷i, yeni planÕn hedeflerini abartÕlÕ buluyor ama
2012 yÕlÕnda, G. Kore ARGE harcamalarÕ dünya sÕralamasÕnda % 4,03 ile 2.
konumdaydÕ;10 bilimde de, dünyanÕn en iyi 8. ülkesiydi.11 Galiba bu Koreliler kendilerine gösterilen yönü tutturuyorlar.
ABD’den øki Örnek: Bir Strateji ve Bir Stratejik Plan…
Son iki örne÷imiz, kapitalizmin
dünya sisteminde baúÕ çeken ve liberal
ekonominin, serbest rekabetin ideolojik ve
siyasî plandaki baú savunucusu ABD’den
olacak...
ølk örnek bir strateji belgesi... ùubat
2011 tarihini taúÕyan bu strateji belgesinin
kapa÷Õnda úu yazÕlÕ: Ekonomik Büyüme
ve RefahÕmÕzÕn Güvencesi Olan Amerikan ønovasyonu için Bir Strateji...12

10

Bkz. “Special Report: State of the World’s Science; 2013”, Scientific American, October,
2013, p. 55.
11
Bkz. “Special Report: State of the World’s Science; 2012”, Scientific American, October,
2012, pp.36-7.
12
National Economic Council, Council of Economic Advisers, and Office of Science and
Technology Policy (2011), A STRATEGY FOR AMERICAN INNOVATION Securing Our Economic Growth and Prosperity, February 2011, The White House, Washington.
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Stratejiyi hazÕrlayan Ulusal Ekonomi ve Ekonomi DanÕúmanlarÕ Konseyleri ile Bilim ve Teknoloji PolitikasÕ Ofisi, BaúkanlÕk øcra Ofisi’nin birimleridir. Do÷al olarak da, stratejinin siyasî plandaki sahibi ABD BaúkanÕdÕr ve 25 Ocak 2011’de de bizzat Baúkan Obama tarafÕndan açÕklanmÕútÕr.13
“Bu belge, 2009 Eylül’ünde yayÕmlanan ønovasyon Stratejisi’ni güncelleútirmekte ve Yönetimin, Amerikan halkÕnÕn ve Amerikan iú çevrelerinin
Amerika’nÕn uzun vâdeli ekonomik büyümesini güçlendirmek için birlikte
nasÕl çalÕúabileceklerinin ayrÕntÕlarÕnÕ ortaya koymaktadÕr.”14
Çizilen strateji, üç ana kabûle dayanmaktadÕr; ifade biçimlerini koruyarak aktarÕyorum:
(i)
(ii)
(iii)

Uzun vâdeli büyüme ve rekabet üstünlü÷ü sa÷layarak gelece÷imizi kazanmak için inovasyon esastÕr.
Özel sektör, Amerika’nÕn inovasyon motorudur.
ønovasyon için uygun ortamÕ yaratma görevi hükûmetindir.
Bunun için özel sektöre destek sa÷lar; pazar tökezlemesini
(market failure) ve sistemik tökezlemeleri önler.

Bu üç ana kabûlden üçüncüsünde geçen “özel sektöre destek sa÷lama” meselesi, burada sözü edilen ülke, liberal ekonominin baú savunuculu÷unu yapan ABD oldu÷u için belki yadÕrganabilir. Ama bu ülkenin, kuruldu÷u günden bugüne, ‘Amerikan ulusunun = Amerikan özel sektörünün’
çÕkarlarÕnÕn gerektirdi÷i her durumda devlet deste÷ini harekete geçirdi÷i ve
korumacÕlÕ÷a baúvurdu÷u bilinen bir gerçektir. Onun için bunda úaúÕlacak bir
yan yok. Ama yine de bu son kabûlde úaúÕlacak baúka bir nokta var. O da,
kapitalist bir ekonomide bilim, teknoloji ve inovasyon talebinin pazar güçlerince sistemi sürdürebilecek düzeyde karúÕlanamadÕ÷Õ gerçe÷inin resmî bir
belgede “pazar tökezlemesi” terimi de kullanÕlarak, bu denli açÕk ortaya
konmuú olmasÕdÕr. Tabiî böyle bir durum varsa, ABD sisteminde de ilân
edilmemekle birlikte kural bellidir: Devlet o “tökezlemeyi” önlemekle yükümlü olacaktÕr.
Bu üç kabûlden hareketle, “ekonomik büyüme ve [Amerikan toplumunun] refahÕnÕn güvencesi olan Amerikan inovasyonu için” yapÕlmasÕ
öngörülenler üç ana baúlÕk altÕnda toplanmÕútÕr. Bunlar aúa÷Õda aynÕ ana baúlÕklar altÕnda özetlenmektedir:

13
14

Bkz. http://www.whitehouse.gov/issues/economy/innovation ve
http://www.whitehouse.gov/administration/eop (08.04.2014)
National Economic Council, and others (2011), p.1.
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I. Amerikan inovasyonunun yapÕ taúlarÕna yatÕrÕm:
x Gelecek kuúaklara 21. yüzyÕl becerilerinin kazandÕrÕlmasÕ ve dünya
klasÕnda bir iúgücünün yaratÕlmasÕ…
x Temel araútÕrmalarda Amerika’nÕn önderli÷ini güçlendirip geniúletme…
x Örnek bir 21. yüzyÕl altyapÕsÕnÕn inúasÕ…
x øleri düzeyde bir enformasyon teknolojisi ekosisteminin geliútirilmesi…
II. PazarÕ temel alan inovasyonun teúviki:
x ARGE’de vergi erteleme uygulamasÕ basitleútirilerek ve süreklili÷i
sa÷lanarak ticarî inovasyona hÕz kazandÕrÕlmasÕ…
x Yenilikçi giriúimcili÷in desteklenmesi…
x ønovasyonun neúv-ü nemâ bulaca÷Õ (boyataca÷Õ) ortamlarÕn [innovation hubs] yaratÕlmasÕ için katalizörlük ve giriúimcilik ekosistemlerinin geliúmesini teúvik…
III. Ulusal öncelikler için katalizörlük:
x
x
x
x

Temiz enerji devriminin önünün açÕlmasÕ…
Biyoteknoloji, nanoteknoloji ve ileri imalata hÕz kazandÕrÕlmasÕ…
Ça÷ açÕcÕ uzay yetenek ve uygulamalarÕnÕn geliútirilmesi…
Ö÷retim teknolojilerinde sÕçrama yapÕlmasÕ…

Bu üç öngörü için de galiba fazla yoruma gerek yok... Özetle öngörülen úudur: ABD’nin dünyadaki mutlak üstünlü÷ünü sürdürmek için devlet
vergi ertelemesi, destek, teúvik; elinden ne gelirse yapacaktÕr…
ABD’den ikinci örne÷imiz, bir stratejik plan... BaúlÕ÷Õ, øleri ømalat
için Ulusal Stratejik Plan...15 Bu planÕ, BaúkanlÕk øcra Ofisi ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi hazÕrlamÕú... AnÕlan bu ikinci birim, kabine düzeyinde bir konsey ve birincil görevi, federal bilim ve teknoloji yatÕrÕmlarÕnÕn
hangi ulusal hedeflere yönelik olarak yapÕlaca÷ÕnÕ açÕk bir biçimde belirlemek...
Stratejik Plan ùubat 2012 tarihini taúÕyor. Beú ana hedef ortaya konmuú; özetleyerek aktarÕyorum:
15

Executive Office of the President National Science and Technology Council (2012), A
NATIONAL STRATEGIC PLAN FOR ADVANCED MANUFACTURING, February
2012, Executive Office of the President of the United States.
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Hedef I:
x Özellikle küçük ve orta
ölçekli sanayi iúletmelerinin ileri imalat teknolojilerine yatÕrÕm yapmalarÕna hÕz kazandÕrÕlmasÕ…
x Bunun
için
Federal
AjanslarÕn
‘ARGE’ye
dayalÕ ürün tedarik’ uygulamalarÕ baúta olmak
üzere, Federal imkânlarÕn
etkin kullanÕmÕ…
Hedef II:
x øleri imalat sektörünün
gereksindi÷i becerilerle
donatÕlmÕú iúçi sayÕsÕnÕn
artÕrÕlmasÕ ve e÷itim sisteminin buna yanÕt vermesi…
Hedef III:
x øleri imalat teknolojilerine yatÕrÕm yapÕlmasÕnÕ hÕzlandÕrÕp yaygÕnlaútÕrmak için, ulusal ve bölgesel düzeyde, kamu-özel / kamusanayi-üniversite ortaklÕklarÕnÕn kurulmasÕ ve desteklenmesi…
Hedef IV:
x Federal hükûmetin ileri imalat yatÕrÕmlarÕnÕn optimizasyonu…
Hedef V:
x Kamunun ve özel sektörün ileri imalatta ARGE yatÕrÕmlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ…
KanÕmca, ortaya konan bütün bu ulusal hedefler ayrÕca bir yorum
yapmayÕ gerektirmeyecek kadar açÕk... ABD BaúkanÕ ve Federal Hükûmet
bu hedeflere ulaúÕlmasÕnÕ sa÷lamakla yükümlü... Ama burada yapÕlmasÕ gereken bir tespit ve yanÕtlanmasÕ gereken bir soru var:
Tespit: Görünüúe göre dünyanÕn en Liberal ekonomisinde ulusal strateji /ulusal stratejik plan uygulamasÕ var! YanÕtlanmasÕ gereken soru: Peki,
nasÕl uygulanÕyor?
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Liberal ekonomide ulusal strateji /ulusal plan nasÕl uygulanÕyor?
Bu soruyu, somut olarak yukarÕda özetlemeye çalÕútÕ÷Õm stratejik
planda öngörülen hedefler üzerinden yanÕtlamaya çalÕúalÕm. Örne÷in ilk
hedefi ele alalÕm. Neydi o hedef ? “Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi
iúletmelerinin ileri imalat teknolojilerine yatÕrÕm yapmalarÕna hÕz kazandÕrÕlmasÕ…” Ve sorumuzu somut olarak soralÕm: Liberal bir ekonomide, özel
sektör sanayi kuruluúlarÕnÕn, devlet eliyle belirlenmiú bir teknoloji alanÕna ileri imalat teknolojilerine- yapacaklarÕ yatÕrÕmlara nasÕl hÕz kazandÕrÕlÕr?
YanÕt, bu hedefin hemen altÕnda somut olarak var: “Federal ajanslarÕn ARGE’ye dayalÕ ürün tedarik uygulamalarÕ baúta olmak üzere, Federal imkânlarÕn etkin kullanÕmÕ” ile...
østerseniz úimdi bu yanÕtÕ biraz açalÕm. Bunun için ülkenin Federal
AraútÕrma ve Geliútirme Bütçesi’ne (Tablo I) bakmamÕz yeterli olacak. O
bütçeye göz atarken, Türkiye’nin -özel sektörü, kamusu, üniversitesi dâhil2012 yÕlÕ toplam ARGE harcamasÕnÕn 7,3 milyar dolar dolayÕnda oldu÷unu
yine kÕstas olarak aklÕmÕzda tutalÕm:
Tablo 1: Federal ARGE Ödene÷i /Kurumlara Göre Da÷ÕlÕm / 2011 M.Y.-2013 M.Y.
(Milyar Dolar)
Kurumlar

Savunma BakanlÕ÷Õ

2011
Gerçekleúen

2012
Gerçekleúme
Tahmini

2013
Teklif

77,500

72,739

71,204

Sa÷lÕk Hizmetleri ve Sosyal YardÕmlar

31,186

31,153

31,400

Enerji

10,673

11,019

11,903

NASA (Ulusal HavacÕlÕk ve Uzay AjansÕ)

9,099

9,399

9,602

NSF (Ulusal Bilim VakfÕ)

5,486

5,680

5,904

Ticaret BakanlÕ÷Õ

1,275

1,258

2,573

TarÕm BakanlÕ÷Õ

2,135

2,331

2,297

Em. Askerlerle ilgili Hizmetler

1,160

1,164

1,166

UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ

953

944

1,076

øçiúleri BakanlÕ÷Õ

757

796

854

Yurt Güvenli÷i

664

577

729

Çevre Koruma AjansÕ
Di÷er
TOPLAM

584

568

580

1,242

1,241

1,532

142,714

138,869

140,820

Kaynak: Executive Office of the President, OMB, Analytical Perspectives, Budget of the
United States Government, Fiscal Year 2013, Table 22-1. Zikreden: Sargent, Jr., John F.,
“Federal Research and Development Funding: FY2013”, Congressional Research Service, 75700, R42410, December 5, 2013.
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Tablo I’de görüldü÷ü gibi, Federal ARGE ödene÷inin yÕllÕk ortalamasÕ 140 milyar dolar mertebesinde… Ödenek da÷ÕlÕmÕnda aslan payÕnÕ ise
Savunma BakanlÕ÷Õ alÕyor. YÕllÕk 70 milyar dolarÕn üzerinde olan bu pay,
toplam ARGE ödene÷inin yarÕdan da fazlasÕ demek…
Tablo II’de de ARGE ödene÷inin ARGE kalemlerine göre da÷ÕlÕmÕnÕ
görüyoruz. O tablo da bize, Savunma BakanlÕ÷Õ ödene÷inin nerdeyse tamamÕna yakÕnÕnÕn ARGE’nin ‘GE’si; yâni silâh sistemleri geliútirilmesi için
kullanÕldÕ÷ÕnÕ gösteriyor.16 Savunma BakanlÕ÷Õ’nÕnsa bu geliútirme iúlerinin
pek ço÷unu, küçük ve orta ölçekliler dâhil, firmalara -tabiî ki Amerikan firmalarÕna- yaptÕrdÕ÷Õ biliniyor. Yâni Savunma BakanlÕ÷Õ, silâh geliútirme
gereksinmesini, büyük ölçüde, firmalardan -Amerikan firmalarÕndan- ARGE’ye dayalÕ tedarik yöntemiyle karúÕlÕyor.
Tablo 2: Federal ARGE Ödene÷i / ARGE Kalemlerine Göre Da÷ÕlÕm
(Milyar Dolar)
AraútÕrma Türleri

2011
Gerçekleúen

2012
Gerçekleúme
Tahmini

2013
Teklif

Temel AraútÕrmalar

29,697

30,178

30,627

UygulamalÕ AraútÕrmalar

30,833

31,783

33,369

Deneyimsel Geliútirmeler

80,246
(Savunma:
71,205)

74,483
(Savunma:
65,786)

74,138
(Savunma:
64,536)

Tesis ve DonanÕm HarcamalarÕ
TOPLAM

1,938

2,425

2,690

142,714

138,869

140,820

Kaynak: Source: Executive Office of the President, OMB, Analytical Perspectives, Budget of
the United States Government, Fiscal Year 2013, February 13, 2012. Zikreden: Sargent, Jr.,
John F., “Federal Research and Development Funding: FY2013”, Congressional Research
Service, 7-5700, R42410, December 5, 2013.

Bütün bunlar Amerika’nÕn silah sistemleri geliútirmeye muazzam paralar harcadÕ÷Õ biçiminde yorumlanabilir ve bu do÷rudur da. Ama úunu da
gözden kaçÕrmayalÕm; Federal Hükûmet Amerikan firmalarÕnÕn teknoloji
yeteneklerinin geliúmesine de bu yolla, muazzam bir katkÕ yapÕyor ve firmalarÕn devletten aldÕklarÕ sipariúler yoluyla edindikleri teknolojik bilgi ve deneyim Amerikan sanayiince sivil amaçlarla da ürün ve sistem geliútirmede
kullanÕlÕyor.
16

Savunma BakanlÕ÷Õ, ARGE ödene÷inin kalan bölümünü ise a÷ÕrlÕklÕ olarak uygulamalÕ
araútÕrmalar için kullanÕyor. Tablo II’yi aldÕ÷ÕmÕz kayna÷a göre, Savunma BakanlÕ÷Õ’nÕn
uygulamalÕ araútÕrmalar için ayÕrdÕ÷Õ ödenek, aynÕ tabloda geçen yÕllara göre, sÕrasÕyla:
4,328; 4,737; 4,477 milyar dolardÕr.
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Di÷er federal ajanslarÕn da benzer tedarik yöntemlerini uyguladÕklarÕnÕ; örne÷in sa÷lÕkla ilgili 30 milyar dolarÕn üzerindeki yÕllÕk ARGE ödene÷inin, özel sa÷lÕk kurumlarÕ ve ilaç firmalarÕnÕn bilim ve teknoloji yetene÷inin
geliúmesine önemli ölçüde katkÕda bulundu÷unu bilmem, ayrÕca söylemeye
gerek var mÕ? Amerikan sanayiinin teknoloji üstünlü÷ünün ardÕnda devletin
güçlü eli vardÕr ve sistemin uzun vâdeli çÕkarlarÕnÕ gözeten kendine özgü
akÕlcÕlÕ÷Õ... Ve iúte o el, liberal bir ekonomide, uyguladÕ÷Õ bu ve benzeri yöntemlerle, kilit önemdeki özel sektör yatÕrÕmlarÕnÕ ‘ulusal hedefler=sistemin
uzun vâdeli çÕkarlarÕ’ do÷rultusunda yönlendirebiliyor.
Yönlendirme konusunda, kayna÷ÕnÕ yine Federal AEGE bütçesinde
bulan bir araçtan daha söz ederek bu konuyu noktalayalÕm. Bu aracÕ da yine
stratejik planda ve bu kez Hedef III’te bulabiliriz. AslÕnda ‘Hedef III’ olarak
ortaya konanla ‘Hedef I’ arasÕnda fark yok; çünkü ‘Hedef III’te öngörülen de
“ileri imalat teknolojilerine yatÕrÕm yapÕlmasÕnÕ hÕzlandÕrÕp yaygÕnlaútÕrmak”... Ama bu amaçla kullanÕlacak bir araç daha ortaya konmuú: “[Bunun]
için, ulusal ve bölgesel düzeyde, kamu-özel / kamu-sanayi-üniversite ortaklÕklarÕnÕn kurulmasÕ ve desteklenmesi…”
Tablo I’den hatÕrlayacaksÕnÕz, federal bütçeden ARGE için ayrÕlan yÕllÕk toplam ödenek 140 milyar dolar civarÕndaydÕ. Kurumsal bazdaki ödenek
da÷ÕlÕmÕnÕ gösteren bu tabloda ‘ba÷lÕ kuruluúlar’ düzeyine inilmemiúti. O
düzeye de inildi÷inde görülmektedir ki, toplam 140 milyar dolayÕndaki yÕllÕk
ARGE ödene÷inin 17 milyar dolar kadarÕ Federal ARGE Merkezleri’nde
kullanÕlÕyor. 1940’lÕ yÕllarda kurulmasÕna baúlanan bu merkezlerin günümüzdeki sayÕsÕ 40... Bunlardan 10’u Savunma, 16’sÕ Enerji BakanlÕ÷Õ’na
ba÷lÕ; di÷erleri de çeúitli bakanlÕk ve federal ajanslara... Örnek olarak aldÕ÷Õm 2011 yÕlÕna ait Tablo III’te bu ödene÷in da÷ÕlÕmÕnÕ görüyorsunuz.
Tablo 3: FinansmanlarÕ Federal Bütçeden KarúÕlanan 40 Federal ARGE Merkezinin 2011 YÕlÕndaki ARGE HarcamalarÕ: AraútÕrma Türlerine Göre Da÷ÕlÕm
(Milyar Dolar)
Federal ARGE Merkezleri

Toplam
Temel
Harcama AraútÕrma

UygulamalÕ
AraútÕrma

Geliútirme

Üniversitelerce yönetilen 14
merkez

5,132

2,144

1,265

1,723

Kâr amacÕ gütmeyen kuruluúlarca
yönetilen 20 merkez

5,383

1,575

1,552

2,256

Sanayi firmalarÕnca yönetilen 6
merkez

6,870

2,704

2,154

2,011

40 merkez için toplam

17,385

6,423

4,972

5,990

Kaynak: National Science Foundation / National Center for Science and Engineering Statistics, FFRDC Research and Development Survey.
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Merkezlerin toplam ARGE harcamalarÕ gerçekte, Tablo III’te görülenden yaklaúÕk 500 milyon dolar daha fazladÕr; bu para baúka kaynaklardan
sa÷landÕ÷Õ için burada gösterilmedi. Bu merkezler üniversitelerce, kâr amacÕ
gütmeyen kuruluúlarca ya da sanayi kuruluúlarÕnca yönetiliyor (yönetimsel
da÷ÕlÕmlarÕnÕ da aynÕ tabloda görmek mümkün)… Merkezlerin ana misyonlarÕ ba÷lÕ olduklarÕ federal kurumlarÕn -kamu kurumlarÕnÕn- uzun vâdeli
ARGE gereksinimlerini karúÕlamak...
Bunun kadar önemli bir baúka misyonlarÕ da Amerikan sanayiinin
kendi sermaye gücüyle baúa çÕkamayaca÷Õ araútÕrmalarÕ da yapmaktÕr. YaptÕklarÕ araútÕrmalarÕn sonuçlarÕ aynÕ teknoloji tabanÕna dayanan bütün firmalarÕn kullanÕmÕna açÕktÕr. Terminolojiye uygun olarak söylersek; bu merkezler, özel sektör kuruluúlarÕnÕn ‘rekabet öncesi araútÕrma’ gereksinmesini de
karúÕlamakta; onlarÕ bilim ve teknolojinin son bulgularÕyla buluúturmaktadÕr.
ABD’nin úampiyonlu÷unu yaptÕ÷Õ o ‘firmalar arasÕ rekabetse’ ancak, edindikleri bu bulgulara iliúkin temel bilgileri yeni ya da daha geliúkin ürünlere
dönüútürme aúamasÕnda söz konusudur. Merkezler, yeni ürün geliútirme
konusunda kamuyla özel sektörün stratejik ortaklÕ÷ÕnÕn çarpÕcÕ bir örne÷idir. ABD’nin bilim ve teknolojideki ulusal önceliklerinin, federal ARGE
merkezlerinin araútÕrma konularÕ saptanÕrken belirleyici oldu÷unu tahmin
etmiúsinizdir. Örne÷imize dönüp, Hedef III’ü tekrar anÕmsayalÕm: “ileri
imalat teknolojilerine yatÕrÕm yapÕlmasÕnÕ hÕzlandÕrÕp yaygÕnlaútÕrmak...”
ARGE merkezlerinin özel sektörle kuraca÷Õ stratejik ortaklÕklarda bu önceli÷i göz ardÕ etmeyece÷i muhakkaktÕr. Liberal ekonominin özel sektörü yönlendirmede kullandÕ÷Õ bir di÷er etkili aracÕ da böylece görmüú olduk.
III. hedefte, öngörülen amaca hizmet edecek bir araçtan daha söz ediliyordu: “Kamu-sanayi-üniversite ortaklÕklarÕ...” Bu ortaklÕklardan da somut
bir örnek vererek kÕsaca söz edeyim. Yine Tablo I’den anÕmsayacaksÕnÕz;
Ulusal Bilim VakfÕ (NSF) Federal bütçeden her yÕl 5 milyar dolarÕn üzerinde
ödenek almaktadÕr. Bu kuruluú, 90’lÕ yÕllardan bu yana, sanayi kuruluúlarÕyla
üniversitelerin bir araya gelerek ortak araútÕrma merkezi kurmalarÕnÕ da uyguladÕ÷Õ bir destek programÕyla teúvik ediyor. Bugün bu programdan yararlanarak kurulmuú 49 ortak araútÕrma merkezi var. Bunlardan 32’si artÕk
NSF’ten finansman deste÷i almadan faaliyetlerini sürdürebilir hâle gelmiú.
Merkezlerin araútÕrma alanlarÕysa, ileri imalat teknolojileri (13); biyoteknoloji ve sa÷lÕk teknolojileri (12); enerji ve sürdürülebilirlik (11); mikroelektronik, sensör ve enformasyon teknolojileridir (13)... Parantez içindeki rakamlar o konuda araútÕrma yapan merkez sayÕsÕnÕ gösteriyor.
Üniversitenin araútÕrma potansiyeli ve bilgi birikimiyle sanayinin deneyimi kamunun katalizörlü÷ünde ve finansman deste÷iyle bir araya getirilerek ulusal öncelik alanlarÕnda tümleúik bir ulusal yetenek yaratÕlÕyor. Salt bu
program yardÕmÕyla örne÷in ileri imalat teknolojileri alanÕnda özel sektöre
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yetenek taúÕyan ve böylece onun bu alana yönelip yatÕrÕm yapmasÕnda etkin
bir teúvik/yönlendirme unsuru olarak rol oynayan 13 ortak araútÕrma merkezi
kurulabiliyor.
Çin’den Avustralya ve Yeni Zelanda’ya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Kanada’ya, ørlanda’dan øsveç’e, Finlandiya’ya kapitalizmin dünya
sistemi içinde koúan pek çok ülkenin bilim, teknoloji ve inovasyonla ilgili
ulusal stratejileri ve stratejik planlarÕ var. Onlara ayrÕca girmeyece÷im. Ama
úu kadarÕnÕ söyleyeyim; önlerde koúan ya da önlerde koúmaya niyetlenen
bütün ülkelerin bu tür strateji ve planlarÕ var. Ve bunlar do÷rudan devlet
eliyle ya da devletin eúgüdümünde hazÕrlanÕyor ve uygulanÕyor. Peki ya
Türkiye’de?
Sonuç Yerine: Gelelim Türkiye’ye…
Türkiye’nin de kendi gelece÷iyle ilgili uzun vâdeli bir bilim ve teknoloji öngörüsü ya da ulusal stratejisi, planÕ var mÕ? MMO 2013 Sanayi Kongresi’nde de anlatmaya çalÕútÕ÷Õm gibi,17 Türkiye, 2000’li yÕllara evrilirken
sanayide gözle görülür bir kÕpÕrdanma, bir de÷iúim rüzgârÕ, bu rüzgârda yelken açmayÕ deneyen sanayiciler ya da bulunduklarÕ iúletmeleri buna zorlayan
teknokratlar, mühendisler vardÕr. DahasÕ, Türkiye, o rüzgârÕ besleyen bir
kamu destek sistemine ve destek uygulamalarÕnda deneyim kazanmÕú kadrolara sahiptir. Üstelik bir de sanayide dolayÕsÕyla da bilim ve teknolojide nereye yönelmek gerekti÷ini öngören uzun vâdeli bir stratejisi, Vizyon
2023’ü18 vardÕr…
Ama Vizyon 2023’ün yürürlü÷e konmasÕndan bu yana geçen on yÕl
içinde Türkiye bu strateji belgesinde öngörülen rotayÕ izlemedi. Vizyon 2023
rafa kaldÕrÕldÕ19… Hiçbir öngörüsü uygulanmadÕ. Vizyon 2023’ün sekreteryalÕ÷ÕnÕ yürüten, bu özel u÷raú alanÕnÕn bilgi ve deneyimiyle donanmÕú bilim
insanlarÕ ve uzmanlardan oluúan TÜBøTAK ekibi da÷ÕtÕldÕ.
17

18
19

Göker, Aykut (2013), “Son 10 YÕlda Sanayimiz Nerden Nereye Geldi? ARGE ve Yenilik
Faaliyetleri AçÕsÕndan Bir ørdeleme”, TMMOB-MMO Sanayi Kongresi, 20-21 AralÕk
2013, Ankara. (www.inovasyon.org)
TÜBøTAK (2004), Ulusal Bilim ve Teknoloji PolitikalarÕ: 2003-2023 Strateji Belgesi,
Versiyon 19, 2 KasÕm 2004
Ulusal Bilim ve Teknoloji PolitikalarÕ: 2003-2023 Strateji Belgesi, Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 10 Mart 2005 tarihinde yaptÕ÷Õ 11. toplantÕsÕnda kabûl edilmiú ve bu kabûl kararÕ, BTYK’nÕn aldÕ÷Õ di÷er kararlarla birlikte, BaúbakanlÕ÷Õn 2005/9
sayÕlÕ Genelgesi’yle (RG, 12 Nisan 2005) yürürlü÷e de konulmuútur.
Söz konusu Strateji Belgesi, BTYK tarafÕndan karara ba÷lanmÕútÕr ama, içerdi÷i bütün
öncelik, öngörü ve önerilerin, Kurul’un aynÕ toplantÕda aldÕ÷Õ di÷er kararlarla boúlukta bÕrakÕldÕ÷Õ görülmüútür. KÕsacasÕ, Strateji Belgesi, BTYK tarafÕndan kabûl edilmiú gibi gözükmektedir ama aynÕ toplantÕda alÕnan di÷er kararlarla da geçersiz hâle getirilmiútir.
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Öngörülen rota mÕ yanlÕútÕ? HayÕr. Geçen on yÕl, bu rotanÕn do÷ru belirlendi÷ini gösterdi. KanÕt olarak, Vizyon 2023 Strateji Belgesi’nde,
‘ehemmi mühimden ayÕrt ederek’ öne çekilen öngörüyü örnek verece÷im.
KÕsaltarak okuyorum:
“... 2010’lu yÕllardan itibaren pazara girmeye baúlayacak ileri teknoloji ürünlerinin, geliúmiú insan-makine arayüzleri, biyomekatronik yapÕlar,
biyoelektronik devreler, yüksek yo÷unluklu taúÕnabilir enerji birimleri gibi
özellikleri içerece÷i görülmektedir.
“Bu temel özelliklerin ürünlere kazandÕrÕlmasÕ,
x Biyoteknoloji
x Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) ve
x Nanoteknolojide
yetkinlik kazanÕmÕ ile mümkün olacaktÕr.
“Çok geniú bir ürün ve üretim faaliyeti yelpazesinin teknoloji temelini
oluúturacak bu üç teknoloji alanÕna odaklanma sürecine çok daha büyük bir
önem atfedilmelidir. …Bu stratejik yaklaúÕmÕn, uzun erimli bir bakÕú açÕsÕyla
Türkiye’nin gelece÷ini garantiye alaca÷Õ gözden kaçÕrÕlmamalÕdÕr.”20
Bunu o zamanlar öngörenlerin o konuda yalnÕz olmadÕklarÕnÕ da bugün görebiliyoruz. Örne÷in, National Academy of Engineering (ABD) tarafÕndan 2004 yÕlÕnda, yani Vizyon 2023’le aynÕ tarihte hazÕrlanmÕú olan
‘2020’nin Mühendisi: Yeni YüzyÕlda Mühendislik Vizyonu’ baúlÕklÕ raporda21 da deniyor ki: 22
“Biyoteknoloji, nanoteknoloji, nanomühendislik, mikroelektromekanik
sistemler (MEMS), malzeme bilimi ve fotonik, enformasyon ve komünikasyon
teknolojisi ça÷ açan bilim, teknoloji ve mühendislik disiplinleridir.”
Bu öngörüleri bugün bütünüyle do÷rulayan pek çok geliúmeye tanÕk
oluyoruz. Harvard Üniversitesi UluslararasÕ Geliúme Merkezi Direktörü ve
ekonomik geliúme profesörü Ricardo Hausmann úu tespiti yapÕyor:23
“...ømalattaki gidiú, daha fazla enformasyon ve bilgiyi daha az enerji kullanarak daha az maddenin içine yerleútirme yönündedir.”

20
21
22

23

TÜBøTAK (2004), s. 35.
Bu raporu 2013’ün baúlarÕnda bana ileten Müfit Akyos’a teúekkürlerimle.
National Academy of Engineering, USA (2004), the Engineer of 2020: Visions of Engineering in the New Century. (www.inovasyon.org; ‘Haber / Yorum’ penceresinden eriúilebilir.)
Hausmann, Ricardo (2013), “Manufacturing is order, intelligently applied.”, (in) “A
Special Report on the Future of Manufacturing”, Scientific American, May 2013.
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Bu gidiúin anahtar teknolojileri hiç kuúkusuz ‘biyoteknoloji, nanoteknoloji ve mikroelektromekanik sistemler’dir. Ve elbette enformasyon teknolojisi… Vizyon 2023’te de enformasyon teknolojisinde yetkinleúmek temel
bir koúul olarak ortaya konmuútu. O teknolojiye egemen de÷ilseniz zaten
gelece÷in hiçbir teknolojisine egemen olamazsÕnÕz.
YukarÕda özetledi÷im öngörü, strateji ve plan belgelerinin, bu sunuúuma sÕ÷dÕrabildi÷im kadarÕnda bile bu söylediklerimin do÷rulandÕ÷ÕnÕ siz de
gördünüz. Evet, Vizyon 2023’te öngörülenler do÷ruydu; ama Türkiye Vizyon 2023’te öngörülen bu kritik teknoloji alanlarÕnda atÕlÕm yapabilir miydi?
Bunu da yanÕtlamak gerekir.
E÷er öngörülen strateji izlenseydi; evet… O strateji úuydu:24
x Ülke için stratejik önemdeki teknolojik ve bilimsel araútÕrmalara
odaklanma…
x Siyasi sahiplenme…
x Toplumda farkÕndalÕk yaratma…
x Uygulama sonuçlarÕnÕn sürekli ve sistematik olarak de÷erlendirilmesi…
x Vizyon 2023’ün belli aralÕklarla gözden geçirilmesi…
“Stratejik önemdeki teknolojik ve bilimsel araútÕrmalara” ülke nasÕl
odaklanacaktÕ? YanÕt Vizyon 2023’te var. Geliúmiú kapitalist ülkeler, gelece÷in teknolojilerinde yetkinleúmeyi öngördüklerinde hangi yollarÕ izliyorlarsa; ya da sonradan sanayileúen kapitalist sistem içindeki ülkeler bilim ve
teknolojide önde koúanlara hangi yollarla yetiúebilmiúlerse o yollar izlenerek… Yani25
x ARGE’ye dayalÕ kamu tedariki ve savunma tedariki,
x Ulusal araútÕrma programlarÕ ve
x Güdümlü ARGE projeleri yoluyla…
Ve siz de yukarÕda verdi÷im örneklerde aynÕ yollarÕn izlendi÷ini gördünüz.
Peki, bu Vizyon 2023 niçin rafa kalktÕ?
Niçin rafa kalktÕ÷ÕnÕ, 2 Haziran 2011 seçimleri sÕrasÕnda, Recep Tayyip Erdo÷an’Õn kendi yaptÕ÷Õ açÕklamadan ö÷renebildik. Me÷er Recep Beyin,
ne hikmetse yine ‘Vizyon 2023’ adÕyla andÕ÷Õ ama bambaúka bir vizyonu
varmÕú:26
24
25
26

TÜBøTAK (2004), s. 32.
TÜBøTAK (2004), s. 36.
2 Haziran 2011 seçimleri sÕrasÕnda, “Biz HazÕrÕz Milletimiz HazÕr Türkiye HazÕr” sloganÕnÕn eúli÷inde ekranlara yansÕtÕlan “Vizyon 2023 Reklâm Filmi”
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“Son teknolojiyle donatÕlmÕú dev úehir hastanelerine, herkesin gidebildi÷i üniversitelere, dünya ile rekabet eden okullara sahip, kentsel dönüúümünü tamamlamÕú, herkesin kolayca konut sahibi olabildi÷i bir ülke…”
Bu vizyon, ekonomik faaliyet alanÕ olarak inúaat sektörüne dayanan
bir rant ekonomisinin gelecekteki foto÷rafÕnÕ ortaya koyuyor. Ama 2004
yÕlÕnda ortaya konan Vizyon 2023, bu ülke insanÕnÕn gelecekteki mutlulu÷unun bilim, teknoloji ve yenilikçilikte, dolayÕsÕyla da sanayi üretiminde yetkinleúmiú bir üretim ekonomisi inúa ederek sa÷lanabilece÷i iddiasÕndaydÕ ve
bu mümkündü.
Ama böyle bir gelecek tasavvuruna, mevcut iktidar sahiplerinin ne sahip çÕktÕklarÕ kültürel ve siyasî miras yeter ne de dogmayÕ eksen alan düúünce sistemleri…
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Tevfik KIZGINKAYA: Çok teúekkürler hocam. Sizi dinlerken, bakanlar kurulu ve
hatta TBMM burada olsaydÕ bugünkü politikalarla önümüzdeki dönemde G20’nin içerisine
girme isteklerinin nasÕl gerçekçi bir hedef oldu÷unu herhalde görmüú olurlardÕ.
Aykut Göker’in anlatÕmÕndan bir iki noktayÕ paylaúmak istiyorum. Amerika, Almanya,
Japonya, Kore ve øngiltere hepsinin kendisine
ait bir takÕm gelecek hedefleri, planlarÕ var.
Ama hepsinin de, dikkat ettiyseniz, ortak bir
paydasÕ var. Hepsi imalata ve üretime dayalÕ bilim ve teknoloji üretiminden
bahsediyorlar. Bütün bu sürecin baúlangÕcÕnda Bilsay Kuruç hocamÕn açÕlÕútaki sözü aklÕma geldi; “21. YüzyÕlÕ bilim úekillendirecek.” Zaten bu konuyu
geliúmiú ülkeler ele almÕúlar. Bu sunum içerisinde dikkatimi çeken bir konuyu daha paylaúaca÷Õm ve sevgili Serdar ùahinkaya’ya dönece÷im.
Amerika’nÕn ortaya koydu÷u stratejinin adÕ; Ulusal Stratejik Plan. Ülkemizde ulusal kelimesini kullandÕ÷ÕnÕz zaman nereye çekildi÷ini görüyorsunuz. Ülkemizi yönetenlerin ve ulusal tanÕmÕnÕ ÕrkçÕlÕk olarak anlayan ve
anlatan bazÕ “aydÕnlarÕn” Amerika’nÕn bu planÕ niye ulusal olarak tanÕmladÕ÷ÕnÕ da iyi düúünmeleri gerekmektedir.
Aykut Göker sunumun sonunda “Sanayileúmek konusunda Türkiye
80’de neyse bugünün Türkiye’si de o” dedi.
Serdar ùahinkaya da sanayileúmenin aúÕldÕ÷Õ, bilim ve teknoloji temelinde geliúen “21. YüzyÕlda Türkiye’nin Sanayisizleúme yönündeki baúarÕlarÕnÕ!” bizlere takdim edecek.
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«Sanayisizleçme»
1998 – 2012, Gmalat Sanayinin
Gerileme Dönemi(*)
Serdar ùAHøNKAYA(**)
-IEfendim bugün 24 Ocak. AslÕnda ülkemizin yakÕn dönem tarihi açÕsÕndan hüzünlü bir
gün. Ama ben yine de güzel bir gün diliyorum.
Hem 12 Eylül 1980 Faúist Darbesine giden sürecin önemli u÷raklarÕndan 24 Ocak
østikrar Tedbirlerini hem de namuslu ve yurtsever gazeteci Sevgili U÷ur Mumcu’nun 1993
yÕlÕnda kahpe bir tuzaklÕ bomba ile aramÕzdan
ayrÕlÕúÕnÕ hatÕrlÕyoruz.
Bir de kendini toplumun dostluk ve barÕúÕna adayan ve bunu da ciddi bir biçimde baúaran DiyarbakÕr Emniyet Müdürü SayÕn Gaffar Okkan’Õ 2001 yÕlÕnda yine hain bir pusuda yitiriúimizi de
unutmuyoruz.
***
Son üç yÕlda ülkemizin imalat sanayiinin durumu ile ilgili dört sunum1
yaptÕm. Bu beúincisi oluyor, dolayÕsÕyla kimi tekrarlarÕn kaçÕnÕlmaz olmasÕnÕn do÷al karúÕlanaca÷ÕnÕ umuyorum.
(*)

20 AralÕk 2013, TMMOB - Makine Mühendisleri OdasÕ Sanayi Kongresi 2013’te sunulan
bildirinin bazÕ ilavelerle geniúletilmiú biçimidir.
(**)
Dr. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye. YarÕ zamanlÕ ö÷retim elemanÕ.
1
Serdar ùahinkaya (2011-1) “Sanayileúme NasÕl Olmaz? Ya da Türkiye Sanayi Strateji
Belgesi (2011–2014)” 21. YüzyÕlda PlanlamayÕ Düúünmek Kurultay Bildirisi. 14 MayÕs
2011. Ankara Üniversite Rektörlü÷ü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi AraútÕrma ve Uygulama Merkezi.
(2011-2) “Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011–2014) Üzerine Gözlemler Ya da Sanayileúme NasÕl Olmaz” TSBD, 12. Sosyal Bilimler Kongresi, 15 AralÕk 2011’de sunulmuútur.
(2011-3) “Sanayileúme ve Bölgesel KalkÕnmaya Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011–
2014) (AB Üyeli÷ine Do÷ru) Üzerinden KÕsa Bir BakÕú” TMMOB, MMO Sanayi Kongresi 2011,16 AralÕk 2011. Ankara.
(2012-1) “2012 YÕlÕ Biterken Türk ømalat Sanayii Üzerine “Bizim Evin Halleri / Onlar Ne
YapmÕú?/ Ve Bir Detoks ProgramÕ Önerisi” 21. YüzyÕl øçin Planlama KurultayÕ (6–7
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Aykut Göker HocamÕn sunumunda bir dünya var idi. Yenilikçi dünya,
sanayici dünya, planlÕ dünya. øzninizle ben de o dünya içerisinde Türkiye’nin göreli konumuna de÷inerek baúlayayÕm sözlerime.
Daha önceki sunumlarÕmda da belirtti÷im koordinat saptamasÕna iliúkin iki bulguyu yeniden hatÕrlatÕp, esas olarak ilginç bir raporun kimi tespitlerine de÷inmek istiyorum.
Birinci bulgu, son otuz yÕldÕr dünya imalat sanayi içerisinde Türkiye’nin payÕnÕn yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasÕnda salÕndÕ÷ÕdÕr. Türkiye, adeta
demir tarayarak, yarÕ sanayileúmeye kilitlenmiú bir ülke durumdadÕr. YarÕ
sanayileúmiú ve yarÕ kÕrsal.
økinci bulguyu da güncellenmiú2 bir grafikle gözleyelim:
30

ømalat Sanayi Katma De÷eri / GSYH (%)

25
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5
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Evet, ülkemizin kendi verilerinden hareketle bakalÕm bir de vaziyete:
ømalat Sanayi Katma De÷erinin Gayri Safi Yurtiçi HâsÕla içindeki payÕ
1998’de aúa÷Õ yukarÕ 24,9, yani yüzde 25 mertebelerinde. 2012’ye geldi÷imizde bu oran yüzde 15,2’ye do÷ru gerilemiú durumda. Tipik bir sanayisizleúme olgusu ile karúÕ karúÕyayÕz.
Durum bu kadar nettir. Ve Türkiye ne yazÕk ki, sanayiden uzaklaúmayÕ o kadar derinden yaúamaktadÕr ki, var olan sanayi temelli sermaye stokunu da tüketmektedir.

2

AralÕk 2012) Sanayide Sorunlar ve Planlama baúlÕklÕ oturumda sunulmuútur. Ankara Üniversite Rektörlü÷ü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi AraútÕrma ve Uygulama
Merkezi. Her dört bildirinin sunumlarÕna www.inovasyon.org adresinden ulaúÕlabilir.
Önceki bildirilerde bu grafik verileri 2010’da sonlanÕyordu.
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Gelece÷i ømal Etmek: Küresel Büyüme ve ønovasyon SonrasÕ Ça÷
Bildirimizdeki bu ara baúlÕk, Mc Kinsey Global Institute’un 2012 yÕlÕ
AralÕk ayÕnda yayÕnladÕ÷Õ “Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation” 3 (Gelece÷i ømal Etmek: Küresel Büyüme ve
ønovasyon SonrasÕ Ça÷) baúlÕklÕ kapsamlÕ ve önemli raporun bizim dilimize
çevrilmiú halidir. Bu rapor, bana göre kritik önemdedir. Raporda, imalat
sanayinin dünü ve bugünü nasÕlmÕú, gelece÷e dair muhtemel geliúme patikalarÕ neler olabilir gibi hususlar oldukça ayrÕntÕlÕ bir biçimde tartÕúÕlmÕú durumdadÕr.
Aúa÷Õda, bahse konu raporda yer alan kritik bir tablonun bildiriye
uyarlanmÕú biçimine yer verilmektedir.
Bu tablo bir anlamda, “dünya imalat sanayinde neler oluyor ve biz neredeyiz?” i gösteriyor. FaklÕ bir ifade ile dünya imalat sanayi futbol ligi fikstürü de diyebiliriz.
Geliúmiú Büyük Ekonomiler ve ømalat Sanayi
(15 büyük imalatçÕ ülkenin dünya imalat sanayi katma de÷erinin paylaúÕmÕ)
1980

1990

2000

2010

1

SÕra

ABD

ABD

ABD

ABD

2

Almanya

Japonya

Japonya

Çin

3

Japonya

Almanya

Almanya

Japonya

4

øngiltere

øtalya

Çin

Almanya

5

Fransa

øngiltere

øngiltere

øtalya

6

øtalya

Fransa

øtalya

Brezilya

7

Çin

Çin

Fransa

Güney Kore

8

Brezilya

Brezilya

Güney Kore

Fransa

9

øspanya

øspanya

Kanada

øngiltere

10

Kanada

Kanada

Meksika

Hindistan

11

Meksika

Güney Kore1

øspanya

Rusya2

12

Avustralya

Meksika

Brezilya

Meksika

13

Hollanda

Türkiye

Tayvan

Endonezya2

14

Arjantin

Hindistan

Hindistan

øspanya

15

Hindistan

Tayvan

Türkiye

Kanada

(1) Güney Kore, 1980’de 25.sÕradadÕr.
(2) 2000 yÕlÕnda Endonezya 20, Rusya ise 21. sÕradadÕr.
3

Bahse konu rapor için
http://www.mckinsey.com/insights/manufacturing/the_future_of_manufacturing
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Tablo, 1980 ile 2010 dönemini kapsÕyor. ùimdi 1980’e bakÕyoruz ve o
yÕl, 15’lik dünya sÕralamasÕnda Türkiye’nin yer almadÕ÷ÕnÕ gözlüyoruz. Sonra paterne, yani fikstüre, 1990 yÕlÕnda kaçÕncÕ sÕradan giriyoruz? 13. sÕradan.
Sonra 2000’li yÕllara geldi÷imizde, bu 13. sÕrayÕ 15.li÷e terk ediyoruz. Evet
iúte bu kayÕú, yukarÕda yer alan imalat sanayi katma de÷erinin GSYH içerisindeki payÕnÕn gerilemesi ile birebir uyumludur. Ve 2010 yÕlÕ ve sonrasÕnda
Türkiye artÕk dünya imalat sanayi liginde de÷ildir.
Peki kimler, hangi ülkeler atak yapÕyor? Çin 7. sÕradan girip, sÕrasÕyla
4. ve 2. sÕraya gelip oturuyor.. Hindistan alt sÕralardan gelip, 10. sÕralara
kuruluyor. Di÷er büyük ülkeler, yani Amerika, Japonya ve Almanya zaten
konumlarÕnÕ muhafaza ediyorlar. Ama Brics ülkelerinin giderek imalat sanayinde de iddialÕ konumlarÕ üstlendi÷ini görüyoruz. Güney Kore’nin hÕzlÕ
yükselmesi ise gerçekten çarpÕcÕ. 1980 yÕlÕnda 25. sÕrada iken 1990 yÕlÕnda
11. sÕraya yükseliyor. 2010’da artÕk 7. sÕradadÕr. Arjantin ve Tayvan da dünya liginden çekilirken yerine Endonezya ve Rusya yeni oyuncular olarak sahneye çÕkmÕúlardÕr.
15 Ülke ømalat Sanayi Katma De÷erinin Geliúimi
(ømalat Sanayi Katma De÷eri / GSYH, 2010, %)

Çin
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10

Fransa
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12
12
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YukarÕdaki grafik, yine Mc Kinsey’in üzerinde incelememizi sürdürdü÷ümüz raporundan alÕnmÕútÕr. Dünya’nÕn ileri imalatçÕ ülkelerinin, imalat
sanayi katma de÷erlerinin kendilerinin milli gelirlerine (GSYH) oranÕnÕ,
2010 yÕlÕ itibariyle göstermektedir. Görülece÷i gibi yüzde 20’nin üzerinde
olan dört ülke bulunmaktadÕr: Japonya, Endonezya, Güney Kore ve Çin.
øtalya, Meksika, Almanya’ya ait oranlar ise yüzde 15 – 19 arasÕnda de÷iúmektedir. Yüzde 10 ile 14 arasÕnda da di÷er ülkeler yer almaktadÕr.
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Burada úöyle bir soru akla gelebilir; Türkiye’nin yüzde 25’lerden yüzde 15’lere gerilemesi ciddi oranda eleútirilip, “sanayisizleúme” olarak takdim
edilirken, bu grafikte yer alan sekiz ülkede bu oranÕn yüzde 15’in altÕnda
olmasÕ nasÕl açÕklanabilir? Evet bu sorunun kurgusu ilk baúta do÷ru gibi
gelebilir. Ancak yanlÕútÕr. Ya da en azÕndan, ülkelerin sanayileúme trenine ne
zaman ve hangi koúullarda bindi÷i, hangi sanayileúme tipolojisi ile geliúti÷i
ve úu anda sanayileúmenin hangi aúamasÕnda olduklarÕnÕ göz ardÕ etmektedir4.
Dünya Ekonomik Güç Merkezlerinin Süreç øçerisindeki De÷iúimi

Mc Kinsey Global Institute. Strategy, scenarios, and the global shift in defense power.
Nisan 20135

DünyanÕn ekonomik güç merkezleri, do÷uya do÷ru kayÕyor. Gerçekten de yukarÕdaki görsele baktÕ÷ÕmÕzda, aúa÷Õ yukarÕ 1500’lü yÕllarda o verimli hilal denilen topraklardan do÷up, giderek batÕya kayan ekonomik güç
merkezleri, 1990’lardan sonra ve 2010’lardan 2025’e kadar, aynÕ depremleri
yaratan tektonik plakalar gibi do÷uya do÷ru kaymaktadÕr.

4
5

Bu ba÷lam, baúka ve “derin” bir tartÕúmanÕn konusudur.
http://www.mckinsey.com/insights/public_sector/strategy_scenarios_and_the_global_shift_
in_defense_power
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Türkiye’nin ekonomi yönetimi, bu dünya iktisadi güç merkezlerinin
do÷uya kayÕúÕnÕn ne kadar farkÕndadÕr? Bana göre hiç farkÕnda de÷iller.
Çünkü farkÕnda olanlar, o farkÕndalÕ÷a göre vaziyet alÕr ve mevcut durumu
sürekli “optimum” kabul ederek takdimde bulunmazlar.
Yeri gelmiúken bir küçük hatÕrlatmada da bulunmak isterim. Biz úimdi
2014 yÕlÕnÕn baúÕndayÕz. Gelin 2014 üzerine birkaç kÕsa laf edelim;
Efendim, eski imparatorluklarÕn tarihin tozlu sayfalarÕna gitti÷i, birinci
dünya savaúÕnÕn 100. yÕlÕ 2014. Yani 1914’ün 100. yÕlÕ içine girece÷imiz yÕl.
1914’ten 2014’e, yani 100 yÕlÕn son elli yÕlÕna tanÕklÕk eden ve o zaman dilimini etkileyen Avrupa Birli÷i’nin fabrika ayarlarÕ da÷ÕlmÕú durumda. øktisadi kriz bir yandan, Brüksel’in prestij krizleri bir yandan, 2014 Milliyetçi ve
ayrÕlÕkçÕ rüzgarlarÕn esece÷i bir yÕl olacak gibi görünüyor. 2014’ün Ekiminde
øskoçya, KasÕm’Õnda da Katalan Bölgesinin øspanya’dan ayrÕlÕúÕ söz konusu.
Bu ba÷lamda hâlâ “Türkiye’yi Avrupa Birli÷i üyeli÷ine do÷ru, orta ve
yüksek teknoloji ürünlerde üretim üssü haline” dönüútürme masalÕnÕ anlatanlara ne demeli bilmiyorum. E dinleyicileri olmasa, anlatÕcÕlar kime seslenecek! Ancak, gidiúat, ‘dinleyicilerin’ giderek azaldÕ÷ÕnÕ ve daha da azalaca÷ÕnÕ gösteriyor.
-IIHatÕrlanaca÷Õ üzere geçti÷imiz AralÕk ayÕnda toplanan TMMOB, Makine Mühendisleri OdasÕ Sanayi Kongresi 2013’ün kimi oturumlardaki
önemli vurgulardan bir tanesi de, Türk imalat sanayinin ithalata yüksek oranlÕ ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ meselesiyle ilgiliydi. Hayri Kozano÷lu Hocam da bu konudaki
Merkez BankasÕnÕn 2010 yÕlÕndaki ùeref SaygÕlÕ ve arkadaúlarÕ tarafÕndan
hazÕrlanan çalÕúmasÕnÕ hatÕrlatmÕútÕ. Bahse konu çalÕúma 2012’de yenilendi
ve øktisat øúletme ve Finans Dergisinde, “Türkiye imalat sanayinde ithal
girdi kullanÕmÕ” baúlÕ÷Õyla yayÕnlandÕ6.
ÇalÕúmaya göre özet olarak durum úu: 1998-2002 döneminde üretimin
ithalat gere÷i katsayÕsÕ yükselmiútir. Anket yoluyla elde edilen bulgularÕn da
yardÕmÕyla 2002-2007 döneminde ithalat girdi payÕnÕn yüzde 10 daha da
arttÕ÷Õ saptanmÕútÕr.
Ben de dün gece Excel’de kÕsa bir hesap yaptÕm: ømalat sanayinin ithalatÕ bölü toplam ithalat, 1998-2012 ortalamasÕnÕ aldÕm ve yÕl sayÕsÕna böldüm. Elde etti÷im rakam yüzde 75,6. Çok net, baúka rakamlara, sofistike
aritmeti÷e gerek yok. Böyle basit bir hesap bile bize imalat sanayiinin ithal
ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕn vahametini gösteriyor.
6

SaygÕlÕ ùeref (et.al) (2010). Türk ømalat Sanayiin øthalat YapÕsÕ. TCMB ÇalÕúma Tebli÷i
No: 10/002. Mart. Ankara.
……………..(2012): Türk ømalat Sanayiinde øthal Girdi KullanÕmÕ. øktisat, øúletme ve
Finans.27(321) 2012. Ankara.
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Üretim – øthalat Senkronizasyonu

Bu grafik de kare iúaretli üretim endeksi, yani imalat sanayi üretim
endeksi, eúkenar dörtgen de imalat sanayi ithalatÕnÕ simgeliyor. Sa÷ eksende
ithalat, sol eksende endeks var.
NasÕl ama? øki de÷iúken arasÕndaki senkronizasyon çok çarpÕcÕ de÷il
mi? FarklÕ bir ifade ile tipik bir “sentetik ba÷ÕmlÕlÕk hali” var. Yani imalat
sanayinde ara malÕ ithal edemez iseniz, üretemiyorsunuz. Evet, ithalat yok
ise üretimde yok!!!
Türkiye øktisadi Faaliyet KollarÕ ve Sabit Sermaye YatÕrÕmlarÕ (% Pay)
Ana Faaliyet Kolu

2003

2011

TarÕm

0.0

0.0

Madencilik ve Taú OcakçÕlÕ÷Õ

0.8

2.4

ømalat Sanayi

41.7

34.3

Elektrik, Gaz ve Su

13.6

10.6

ønúaat

3.3

7.5

Ticaret ve OnarÕm

10.8

16.0

Otel, Lokanta vb.

4.3

5.1

UlaútÕrma, Depolama ve Haberleúme

15.4

16.9

Gayrimenkul

4.0

4.3

E÷itim

3.0

1.0

Sa÷lÕk øúleri ve Sosyal Hizmetler

2.7

1.5

Di÷er Sosyal, Toplumsal ve Kiúisel Hizmet Faaliyetleri

0.4

0.4

100.0

100.0

TR_Toplam
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Bu tablo iki yÕlÕ gösteriyor; 2003-2011. Ne kadar basit bir tablo demeyin, bu tablo için Dr. Oktay Küçükkiremitçi’nin yöneticili÷i yaptÕ÷Õ Türkiye
KalkÕnma BankasÕ’nÕn Ekonomik ve Sosyal AraútÕrmalar Müdürlü÷üne teúekkür ederek kayÕtlara geçirmek lazÕm. Özellikle o birimin Müdür YardÕmcÕsÕ Mustafa ùimúek arkadaúÕma teúekkür ediyorum.
Zira bu tablo ilk defa hesaplandÕ. Nereden hesaplandÕ bu tablo?
TÜøK’in øúyeri Anketlerinden hesaplandÕ. ùimdi 2003 TÜøK verileri NACE
1’e göre, 2011 TÜøK verileri NACE 2’ye göre ve aralarÕnda istatistiki iliúki
kurulmamÕú durumda idi. øúte az önceki teúekkürlerimiz, bu iki farklÕ veri
seti arasÕndaki harmonizasyonu kurup istatistiki olarak kullanmamÕzÕ sa÷ladÕklarÕ içindir.
BakÕn 2003’te imalat sanayinin toplam iúyeri sabit sermaye yatÕrÕmlarÕ
içindeki payÕ yüzde 41,7’iken, 2011 yÕlÕnda yüzde 34,3’e düúmüútür. Yani
aúa÷Õ yukarÕ 7-7,5 puan gerileme vardÕr. Ve bu vahim gerileme buraya kadar
yaptÕ÷ÕmÕz tespitlerimizi de teyit eder mahiyettedir. Elektrik, gaz ve su da
yani enerji sabit sermaye yatÕrÕmlarÕndaki gerileme de 13,6’dan 10,6’yadÕr.
E÷itim ve sa÷lÕk iú kolundaki sabit sermaye yatÕrÕmlarÕndaki daralmanÕn /
gerilemenin boyutlarÕ da dramatiktir.
Bir baúka kritik husus, madencilik ve taú ocakçÕlÕ÷Õ iúkolu yatÕrÕmlarÕnda önemli oranlardaki artÕúlardÕr. 2003’de 0,8’den 2011’de 2,4’e çÕkmÕútÕr. Bu sektördeki önemli yükseliú ülkemizde ne yazÕk ki ciddi bir do÷a tahribatÕnÕ da beraberinde getirmiútir.* Bana göre baúta Kazda÷larÕ olmak üzere
Türkiye’nin dereleri, da÷larÕ üzerine yapÕlan taarruzun da boyutlarÕnÕ göstermektedir.

*

Gerçekten do÷a ve çevre dostu tekniklerle gerçekleútirilen madencilik sektörü yatÕrÕmlarÕna da karúÕ oldu÷um sonucunu çÕkarmak zorlayÕcÕ bir yorum olacaktÕr.
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Özellikle son 11 yÕlÕn birikim rejiminin ana omurgasÕ “ønúaat ya Resulullah” yani inúaat sektörü adeta yÕldÕzlaúmÕútÕr. Yüzde 3,3’ten 7,5’a yükselmiútir. Ticaret ve onarÕm 10,8’den 16’a çÕkmÕútÕr. Otel lokanta 4,3’ten
5,1’e çÕkmÕútÕr. UlaútÕrma, depolaúma ve haberleúme, hani seksi bir tabir
kullanÕyorlar lojistikçiyiz biz diye. Lojisti÷in payÕ, gayrimenkulün payÕ yükselmiútir.
Bu yükselenler, Türkiye ekonomisinin bir AVM Ekonomisine dönüúmesinin ana kolonlarÕ görevini görmüúlerdir, görmektedirler. Baúka bir ifade
ile dÕú ticarete konu olmayan, döviz getirmeyen sektörlerde ciddi oranda artÕú
ve üretici sektör yatÕrÕmlarÕnda ciddi oranlarda gerileme vardÕr7.

8

Kamu ømalat Sanayi YatÕrÕmlarÕ / Toplam Kamu
YatÕrÕmlarÕ (%)
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Bu kritik bulgulara bir baúka açÕdan daha bakmalÕyÕz: Kamu ømalat
Sanayi YatÕrÕmlarÕ / Toplam Kamu YatÕrÕmlarÕ. 1980’lerden bu yana Türkiye’de kamu kesiminin baúta imalat sanayi yatÕrÕmlarÕ olmak üzere yatÕrÕmcÕ
aktör olma özelli÷ini terk etmesi, önceki dönemlerde özel kesim yatÕrÕmlarÕ
üzerinde yarattÕ÷Õ sürükleyici dinamizmi de köreltmiú durumdadÕr.
Ve bu çerçevede 2000’li yÕllar daha da dramatiktir. Kamu kesimi imalat sanayi yatÕrÕmlarÕnÕn toplam kamu yatÕrÕmlarÕ içerisindeki yüzde 6’lar
mertebesinden yüzde 1’lere gerileyerek yön duygusu adeta yitirilmiútir.
øúte bu aynÕ zamanda benden önceki sunumda Aykut HocamÕn çizdi÷i
dünya ile aramÕzdaki böyle giderse doldurulamayacak boúlu÷un izahÕ anlamÕna da gelmektedir.

7

Bu sürecin ayrÕntÕlarÕ için bakÕnÕz: Serdar ùahinkaya (2013), “Gezi Direniúinin Ekonomi
Politi÷i Üzerine BaözÕ Paragraflar”. Direnen Diriliú (HazÕrlayan: IúÕk Kansu). Um:ag
YayÕnlarÕ. KasÕm. Ankara. s.115-129.
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ømalat Sanayi YatÕrÕmlarÕnÕn Alt Sektörlere Göre Da÷ÕlÕmÕ
2003
Sektörler

% Pay

2011
SÕra

% Pay

SÕra

GÕda øçecek

9.5

3

14.3

2

Tütün

4.0

10

1.1

16

Tekstil

18.7

1

11.0

3

Konfeksiyon

5.4

7

3.6

10

Deri Mamul.

0.5

20

0.7

20

A÷aç&Mantar

1.8

13

2.5

13

Kâ÷Õt

1.3

15

1.9

14

BasÕm&YayÕn

5.2

8

1.0

17

Petrol Ürün.

1.0

18

0.8

18

Kimyasal Mad.

6.1

5

6.2

6

Plastik&Kauçuk

18.1

2

5.6

7

Taú&Toprak

5.0

9

9.8

4

Ana Metal

6.1

6

17.8

1

Metal Eúya

2.5

12

4.9

8

BYS Makine

3.6

11

6.2

5

Büro Mak.

1.3

16

0.7

19

BYS Elkt. Mak.

1.3

17

3.1

11

Kara TaúÕtlarÕ

6.3

4

4.6

9

Di÷. UlaúÕm Ar.

0.7

19

1.4

15

Mobilya vd

1.6

14

2.8

12

ømalat Sanayi

100.0

100.0

ømalat Sanayi YatÕrÕmlarÕnÕn Sektörel Da÷ÕlÕm tablosu, bir önceki tabloda yer alan ana e÷ilimlerin alt sektörlere nasÕl yansÕdÕ÷ÕnÕ göstermek açÕsÕndan düzenlenmiútir ve yine iúyeri sayÕmlarÕndan hareketle ilk defa hesaplanmÕútÕr.
Alt sektörlere ait bulgular, ana tablodaki bulgular ile paraleldir.
2003’ten 2011’e geliúme gösteren alt sektörler, inúaat ana kolonuna yaslanan AVM Ekonomisi hâkim karakterini oluúturan sektörlerdir: GÕda ve
içecek, a÷aç ve mantar, baúka yerde sÕnÕflanmamÕú makinalar ve elektrikli
makinalar iú kollarÕnÕn yatÕrÕmlarÕndaki kÕpÕrdanmalar ciddidir. Ana Metal
sektöründeki geliúme de alt sektörler arasÕnda birinci sÕrada gelmektedir. Bu
alt sektörler, inúaat sektörü ile ileri-geri ba÷lantÕlarÕ oldukça yüksek sektörlerdir. Bir anlamda inúaat var ise vardÕrlar!..
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-IIIBildirimizin bu kÕsmÕnda da buraya kadar özetlemeye gayret edilen
geliúmelerin, toplam iktisadi faaliyetler ve imalat sanayi gibi iki eksende
mekânsal da÷ÕlÕmÕna göz atÕlmaktadÕr.
Toplam øktisadi Faaliyetler
Yerel Birim
SayÕsÕ
Bölgeler /
YÕllar

2003

TR

100.0 100.0

2011

ÇalÕúanlar
SayÕsÕ
2003

2011

Maaú ve
Ücretler
2003 2011

Ciro
2003

YatÕrÕmlar

2011

2003

2011

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

østanbul

19.5

24.2

28.9

30.0

36.3

38.1

37.5

36.2

30.9

31.5

østanbul+
Ankara+
øzmir

33.1

36.8

44.4

45.2

52.9

54.9

53.4

53.1

48.1

50.3

5'li Grup

43.0

46.1

55.1

56.4

65.1

67.8

65.8

66.1

65.3

64.1

TRA+TRB+
TRC

10.5

11.0

7.4

8.4

5.4

5.4

5.1

5.9

6.0

6.1

ømalat Sanayi
Yerel Birim
SayÕsÕ
Bölgeler /
YÕllar

2003

TR

100.0 100.0

2011

ÇalÕúanlar
SayÕsÕ
2003

2011

Maaú ve
Ücretler
2003 2011

Ciro
2003

YatÕrÕmlar

2011

2003

2011

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

østanbul

27.2

31.7

35.3

31.1

35.6

31.0

34.7

28.0

33.9

21.9

østanbul+
Ankara+
øzmir

41.2

43.7

48.6

44.0

49.8

45.7

49.1

42.1

46.4

33.0

5'li Grup

51.6

53.4

63.9

61.3

69.4

68.3

70.9

66.0

70.1

57.5

7.6

8.6

5.1

5.9

3.6

3.6

3.4

4.6

8.2

6.2

TRA+TRB+
TRC

5'li Grup: østanbul, Ankara, øzmir, Bursa, Eskiúehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova
TRA+ TRB+ TRC: Erzurum, Erzincan, Bayburt, A÷rÕ, Kars, I÷dÕr, Ardahan, Malatya, ElazÕ÷, Bingöl, Tunceli, Van, Muú, Bitlis, Hakkâri, Gaziantep, AdÕyaman, Kilis, ùanlÕurfa, DiyarbakÕr, Mardin, Batman, ùÕrnak, Siirt

Gerek iktisadi faaliyetlerin bütününe, gerekse de sadece imalat sanayi
faaliyetlerine mekânsal açÕdan beú ana kolon yardÕmÕyla bakÕyoruz; øúletme
ya da yerel birim sayÕsÕ, çalÕúanlar sayÕsÕ, maaú ve ücretler, ciro ve yatÕrÕmlar.
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Evet, bu beú ana kolonun her birinde de, bütününde de bir yÕ÷Õlma; bir
temerküz söz konusudur. Son dönemde öne çÕkartÕlan, parlatÕlan ve köpürtülen teúvik tedbirleri de bu yÕ÷ÕlmayÕ çözememiútir.
Nerede ise úöyle söyleyebiliriz; bu beú ana kolon halindeki iktisadi faaliyetler, E-5 Karayolunun batÕsÕnda odaklanmÕútÕr. Yani Eskiúehir, Bilecik,
Bozüyük, østanbul hattÕnÕn batÕsÕnda, nerede ise yÕ÷Õlarak bir ufunet oda÷Õ
haline gelmiútir8.
Gerçekten Mustafa Sönmez HocamÕn, sÕk sÕk belirtti÷i gibi neredeyse
her yol Kahpe Bizans denilen østanbul’a do÷ru gidiyor. Yerel birim sayÕsÕ
açÕsÕndan baktÕ÷ÕnÕzda öyle, çalÕúan sayÕsÕ açÕsÕndan baktÕ÷ÕnÕzda öyle, maaú
ve ücretler ciro ve yatÕrÕmlar açÕsÕndan da baktÕ÷ÕnÕzda öyle. 2003’ten 2011’e
kadar østanbul’un payÕ, kahir ekseriyetle önde koúturuyor.
østanbul’un üstüne Ankara ve øzmir’i ilave edin. Hatta geliúmiú di÷er
illeri, yani Bursa’yÕ Eskiúehir’i Bilecik’i, Kocaeli’ni Sakarya’yÕ Düzce’yi
Bolu’ya Yalova’yÕ ilave etti÷inizde, beúli grup diye anlattÕ÷ÕmÕz, TÜøK’in
sÕnÕflandÕrmasÕ çerçevesinde baktÕ÷ÕmÕzda; neredeyse Türkiye ekonomisinin,
Türkiye’deki iktisadi faaliyetlerin tümünün ya da Türkiye imalat sanayinin
nerede ise yüzde 65’inin bu beúli gruba, yani geliúmiú illerde oldu÷unu görüyoruz9.
-IVBuraya kadar takdim etmeye gayret etti÷im sanayisizleúme ve
mekânsal çarpÕklÕk meselelerine iliúkin olarak, iktisat politikasÕ yapÕcÕlarÕnÕn
kimi pansuman gayretleri var.
Bunlardan bir tanesi Onuncu KalkÕnma PlanÕ. 2014-2018 dönemini
kapsayacak olan Onuncu KalkÕnma PlanÕ’na göz atÕldÕ÷Õnda, sanayisizleúme
e÷ilimini tersine çevirecek ciddi ve tutarlÕ herhangi bir tespit ve öneriye ne
yazÕk ki rastlanÕlmamaktadÕr. KaldÕ ki plan, kendisinden önceki on yÕlÕn
likidite bollu÷u döneminin sürmekte olaca÷Õ gibi naif bir kabul içindedir.
økincisi de, KasÕm 2013 tarihinde toplanan 3. Sanayi ùurasÕ geliúmeleri. 20-22 KasÕm 2013’de 3. Sanayi ùurasÕ toplandÕ10.
8
9
10

Bu yÕ÷ÕlmayÕ durdurup, tersine çevirecek “yeni” ve “özendirici” bölgesel geliúme politikalarÕnÕn tasarlanmasÕ ve hayata geçirilmesi elzemdir.
Bu ciddi adaletsizlik do÷uran model, ne yazÕk ki “kardeúli÷i” de erozyona u÷ratmÕú / u÷ratmaktadÕr.
ùura ile ilgili geliúmelerin nerede ise tümünü http://www.sanayisurasi.gov.tr/ linkinden
izleyebilirsiniz.
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Bu 3. sanayi úurasÕnÕn úiarÕ, Türkiye Sanayi Strateji Belgesini bir miktar ileriye taúÕyormuú gibi gözüküyor; “2023’e 10 kala orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nÕn üretim üssü Türkiye”11.
ùura, KasÕm ayÕnda toplanmadan önce Temmuz ayÕnda alt úura toplanmÕú ve altÕ tane komisyon raporu kabul edilmiútir. Bahse konu raporlar;







Bilimsel ve Teknolojik Geliúim, AR-GE ve ønovasyon
Kamu Destekleri, Etkileri, øzlenmesi ve De÷erlendirilmesi
Sanayide Sürdürülebilir Üretim
Sanayide ønsan KaynaklarÕ ve østihdam
Sanayi YatÕrÕm Bölgeleri ve Kümelenme
Sanayi PolitikalarÕ ve UluslararasÕ Rekabet

Göz attÕnÕz mÕ bilmiyorum bu raporlara. Ben biraz meraklÕ oldu÷um
için bu raporlarÕn hepsini okudum. Bu altÕ tane alt rapor, sanayi úurasÕna
sunulan bir komisyon raporu niteli÷inde 178 sayfa olarak basÕlmÕú.
Raporlarda Türkiye Sanayi Strateji Belgesindeki o naif, dünyayÕ Türkiye’yi algÕlamayan, algÕlasa dahi sermaye sÕnÕfÕndan yana saf tutan o bakÕú
úuraya da yansÕmÕú. Bir anlamda ùura için pasif ve edilgen üslupla kaleme
alÕnan rapor ve sonuç belgesi, imalat sanayinin ruhu demek olan, “yapma
ve imal etme” heyecanÕndan da oldukça uzaktÕr.
Türkiye’nin o 25’lerden 15’e do÷ru geriye giden imalat sanayi katma
de÷erinin milli gelir içinde payÕnÕn yani sanayisizleúme e÷iliminin durdurulmasÕ ve geriye döndürülmesine en ufak bir katkÕda bulunmayacaktÕr.
-VBu arada küçük bir hatÕrlatma yapmak lazÕm.

2011’den önce

2011’den sonra

Bir dönem verdikleri ilanlarla ülkede iktidarÕ biçimlendiren çevreler
de AVMcilik kervanÕna katÕlÕp en azÕndan úimdilik isimlerini de÷il ama logolarÕna iliúkin temel figürleri 2011’de yukarÕdaki gibi de÷iútirmiúlerdir.
11

Serdar ùahinkaya (2011-1)
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2011’den önceki logoda sanayi bacadaki a÷aç motifi ile hatta çevreye duyarlÕ sanayi simgeleniyordu. 2011’den sonra ise sanayi ve a÷aç motifi ise tamamÕyla ortadan kaldÕrÕldÕ. YakÕndÕr, “sanayicileri” kelimesi de kalkabilir.
Bekleyip, görece÷iz
ùimdi de bir kitaptan bahsederek toparlayaca÷Õm cümlelerimi. YazarÕ
Christian Marazzi, kitabÕn adÕ da; Sermaye ve Dil. AyrÕntÕ YayÕnlarÕndan
çÕkan ince bir kitap. Marazzi, øtalyan Marksist ekolünün önemli isimlerinden.
Bu adamlarÕn, yani bu neoliberal tezgâh ve tuza÷Õ anlamak için onlarÕn dilini iyi
bilmemiz lazÕm. Biz bazen tuza÷a düúerek,
onlarÕn terminolojisini kullanÕyoruz. O terminolojiden çÕkÕp, kendi devrimci perspektifimizi, sosyalist perspektifimizi geliútirmek için Christian Marazzi’nin bu “Sermaye ve Dil” kitabÕnÕ özellikle genç arkadaúlara úiddetle tavsiye ederim. Cep kitabÕ gibi,
ceketinizin cebinde olsun ve süratle okuyun. Mücadele etmek için onlarÕn dilini de
iyi ö÷renmemiz lazÕm diye düúünüyorum.
Sonuç ve de÷erlendirmeye geçerken,
artÕk bu neoliberal sanayi a÷zÕnÕ, özellikle
Avrupa Birli÷inin, yani Torino’da Milano’daki Avrupa sanayicileri teúkilatÕnÕn
a÷zÕnÕ herkes bÕrakmalÕ.
E÷er Türkiye’de sanayi konuúulacaksa, emek cephesinin de görüúleri
olacak, sendikalarÕn da görüúleri olacak, odalarÕn da görüúleri olacak.
BaúarÕlÕ ülkelerin hepsine bakÕn. øúte az önceki dünya imalat sanayi ligindeki ilk 15 ülkeye bakÕn, hepsi aklÕn ve bilimin ürünü olan planlamayÕ
hâlâ elden bÕrakmÕyorlar.. Biz de artÕk planlamayÕ 21. yüzyÕlda yeniden düúünmek zorundayÕz. Ve emekten yana bir iktidar kuruldu÷unda, planlama
teúkilâtÕmÕzÕ yeniden kurmaya kararlÕyÕz. Planlama, eskimemiú, diúlileri
fazla aúÕnmamÕú bir araç olarak pek çok ulusal ekonomiye hizmet etmiú (ve)
onlarÕ bir tarih aúamasÕnda yukarÕya çÕkarmÕú bir kaldÕraç olarak, hâlâ kendi
aklÕnÕn ürünü olan politikalarÕ olan ülkelere hizmet etmeyi sürdürmektedir.
Ben geçen sene planlama kurultayÕnda bir öneri yapmÕútÕm12. 20132023 için detoks programÕ. ùimdi bu programÕ bir yÕl kÕsaltÕyoruz. Evet, bir
12

Serdar ùahinkaya (2012-1)
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detoks ve arÕnma programÕna ihtiyacÕmÕz var. Hani úimdi de çok moda, seksi
bir kavram var; detoks. Kimi doktorlar çÕkÕyor, bir avuç fÕndÕk yiyin, onu
yemeyin bunu içmeyin, sabah yeúil çay için filan gibi.
2014- 2023 Detoks ProgramÕ
YÕllar / øúler

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sa÷lÕklÕ Envanter
Input- Output
E÷itimin Yeniden ønúasÕ
Yeni Kurumsallaúma
Strateji YazÕmÕ
5 YÕllÕk Sanayi PlanÕ

Detoks programÕnÕn özü úu: Türkiye –ceteris paribus- bir bilgi belge
ve proje yorgunu. Ama hepsi nerede ise bir çuval keçiboynuzu. Hani açlÕk
kan úekeriniz düúünce ya bir kilo keçiboynuzu yiyeceksiniz ya da a÷zÕnÕza
bir tane kesmeúeker atacaksÕnÕz. Durum bu kadar net. Avrupa Birli÷i tutkusu
/ karasevdasÕ nedeniyle Brüksel’e onlarÕn kendi takvimleri çerçevesinde
gönderilen orta vadeli plan, bilmem ne stratejisi, filanca belgesi etc. birbirine
atÕf dahi yapmayan belgeleri bir araya getirin, yÕ÷Õn üst üste, inanÕn normal
bir çalÕúma masasÕ yüksekli÷i olan 72 cm.’den çok daha fazla olacaktÕr. Ölçtüm de biliyorum. Onun için bir arÕnmaya ihtiyacÕmÕz var.
AyrÕca, envanterimiz, yani sanayi envanterimiz yok. Neyimiz var
yok? Bilmiyoruz sanayi adÕna. Hangi sektörde neyimiz var? Onun için
2014’ten baúlayan süreçte ciddi bir envanter yapmalÕyÕz.
2014’ün ilk ayÕnda, hâlâ 2002’nin input - output tablosuyla çalÕúÕyoruz, bu ayÕp hepimize yeter. TÜøK’e dir bu mesaj. Bir sene önce söyledik,
Üretim iliúkileri tablomuz hâlâ 2002, 2014’e geldik. Ekonomiyi 2002’deki
üretim iliúkileri matrisi üzerinden yorumluyor, hesaplÕyoruz. Bunun de÷iúmesi lazÕm.
E÷itimin yeniden inúa edilmesi lazÕm, 4+4+4’ten kurtarmak lazÕm.
Yeni kurumsal yapÕlar kurmamÕz lazÕm ve sabah bahsedildi, ciddi bir stratejiyi hep birlikte yeniden bizim yazmamÕz lazÕm ve sonra da 2018 itibariyle
biz, kendimiz beú yÕllÕk sanayi planÕmÕzÕ yapaca÷Õz.
Bu detoks / arÕnma programÕnÕn hayata geçirebilmek, bir meraklar
dünyasÕ, bir büyük malzeme hareketini yeniden yaratabilmek için, bu merakÕ
yeniden toplumsallaútÕrabilmek için, ülkemizde e÷itim alanÕnÕ her düzeyde
yeniden inúa etmek vazgeçilmez bir önceliktir.
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Evet, ilk hareket noktasÕ e÷itim olmalÕdÕr. BakÕn yeri gelmiúken, 2012
yÕlÕnda üniversitelerimizde boú kalan temel bilim alanlarÕ kontenjanlarÕna bir
göz atalÕm; Matematik yüzde 51,2; Kimya yüzde 66,0; Fizik yüzde 76,0; Biyoloji yüzde 71,0. NasÕl? Durum yeterince vahim de÷il mi? Ama umutsuz
olmamak gerekiyor. YukarÕda da de÷inildi÷i gibi dokuz koca yÕlÕmÕz var.
O halde yeri gelmiúken Ha Joon Chang’a kulak verelim; “(…) iktisadi kalkÕnmada yararlÕ olan davranÕú özelliklerinin teúviki için; ideolojik telkinin, iktisadi kalkÕnmanÕn önünü açacak; politik önlemlerin ve istenilen
kültürel de÷iúimlerini hÕzlandÕracak kurumsal de÷iúikliklerin kombinasyonu
gerekir. Bu karÕúÕmÕ elde etmek kolay de÷ildir. Fakat bunu bir kere baúardÕ÷ÕnÕzda kültür normalde varsayÕlandan çok daha hÕzla de÷iútirilebilir.(..)
Kültür de÷iúmez de÷ildir. øktisadi kalkÕnma, ideolojik ikna ve belirli davranÕú
tarzlarÕnÕ özendirmek için bunlara eúlik eden politikalar ve kurumlarla takviye edildi÷inde de÷iútirilebilir” 13
ArtÕk Türkiye merkezli, ülke içinde iktisadi bütünleúmeyi sa÷layan,
daha eúit bölüúmeyi amaçlayan bir iktisadi kalkÕnma perspektifi, çok daha
kritik bir önem taúÕmaktadÕr.
Böyle bir perspektifin ana omurgasÕ, kendilerini yenileme kabiliyeti
olan, yüksek katma de÷erli sektör ve faaliyetler olmalÕdÕr.
Kaybedeni seçmek ile sonuçlanan hatalara artÕk bir son verilmedir.
Ve artÕk Juliet’i görmeden (sanayileúme) Romeo’nun ruh hali (büyüme hÕzÕ) üzerine «arttÕ – azaldÕ - aynÕ kaldÕ» dan ibaret laf salatasÕ yapmak da
iktisatçÕlÕk olarak anlaúÕlmamalÕdÕr.
Bitirirken dört cümle;
Asimetrik Gümrük Birli÷i AnlaúmasÕnÕn geçerlili÷ini sÕnÕrlamalÕ /
Sektör planlamasÕ, ithal ikamesi ve selektif korumacÕlÕk yeniden tartÕúÕlmalÕ,
ciddiye alÕnmalÕ / reel döviz kurlarÕ / ve mali kesimi (baúta bankacÕlÕk kesimi) reel kesimin emrine koúmanÕn gerekleri, yeniden tanÕmlanmalÕ ve yerine
getirilmelidir.
Hepinize sabrÕnÕz için çok teúekkür ediyorum.

13

Ha- Joon Chang (2011). Sanayileúmenin Gizli Tarihi. Epos YayÕncÕlÕk. østanbul.
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Tevfik KIZGINKAYA. Teúekkürler sevgili Serdar ùahinkaya. AslÕnda bu son slayt çok acÕtÕcÕ. Evet, bugün 24 Ocak. U÷ur Mumcu’nun katledildi÷i gün. Bu toplantÕnÕn amacÕ ve yapÕlan konuúmalarÕn içeri÷i, demokratik,
ça÷daú ve geliúmiú bir Türkiye u÷runa canlarÕnÕ verenlerin anÕlmasÕ ve yaúatÕlmasÕ anlamÕnÕ da taúÕyor.
Önce dünyadaki G9 ülkelerine baktÕk. Sonra Türkiye’ye döndük. Bu
arada hepimizin dikkatini çekmiútir; Aykut hocam, insan bunun neresinde
diye sordu. Hocam, ben iki yerde insanÕ gördüm. Biri Almanya, özellikle
yazmÕú, insan faktörünü vurgulamÕú. Amerika da insana yatÕrÕm yapaca÷Õ iki
sektörünü öne çÕkartmÕú. Biri silah, di÷eri ise sa÷lÕk. Biri öldürmeye di÷eri
yaúatmaya yönelik. Üstüne de sanayi ve uzay sektörlerini ilave etmiú.
Bütün bu ülkeler aslÕnda belli sektörleri öne çÕkartarak kendi ülkesiyle
ilgili stratejik sektörlerini ortaya koymuúlar. Bilim ve teknoloji alanÕnda ne
varsa bu sektörler için çaba gösteriyorlar. YapÕlarÕnÕ organize ediyorlar.
Evet, Japonya ve Güney Kore’nin de ne oldu÷u belli.
Bu arada bir notu daha paylaúaca÷Õm. Japonya 2025 yÕlÕna göre hedefini, bilim ve teknoloji öngörüsünü hazÕrlamak için sektörleri irdelemeye
2005 yÕlÕndan baúlayarak 2900 uzmanla çalÕúmÕú. Türkiye’de bu iú kaç uzmanla yapÕyoruz? ùimdi sevgili Oktay Küçükkiremitçi bu soruya yanÕt da
olabilecek ve Türkiye’nin sektörel de÷erlendirmesini yapacak. Buyurun söz
sizde.
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Yüksek Katma Deºer, Gleri Teknoloji ve
2023 Hedefleri
Oktay KÜÇÜKKøREMøTÇø(*)
FarklÕ tarihlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÕ÷Õ ve KalkÕnma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yayÕnlanan Strateji Belgesi, Strateji PlanÕ
ve X. KalkÕnma PlanÕ’nda Türkiye’nin gelecek
dönem imalat sanayi yapÕsÕ için “yüksek katma
de÷erli ve ileri (yüksek) teknolojiye dayalÕ
ürünlerin üretiminde yo÷unlaúmak ve bu ürünleri üreten sektörlerin payÕnÕ artÕrmak” genel
ilkesinin belirlendi÷i görülmektedir. Bu konuda
aúa÷Õda birkaç örnek verilmiútir:
"ølgili taraflarla iúbirli÷i içinde, geliútirilen politikalar, stratejiler ve
bu politika ve stratejiler do÷rultusunda verilen desteklerle sanayinin
planlÕ geliúimini sa÷lamak ve yüksek teknolojiye dayalÕ, dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ azaltan ve yüksek katma de÷erli bir sanayi yapÕsÕnÕn oluúumuna
öncü olmak." Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÕ÷Õ (BSTB), 20132017 Strateji PlanÕ, AralÕk 2012, Stratejik Amaç 1
Giriúimcili÷e, yenilikçili÷e, bilimsel geliúmeye ve yüksek katma de÷erli teknoloji üretimine dayalÕ, bilgi tabanlÕ ve rekabetçi ekonomik yapÕsÕyla dünyanÕn en geliúmiú on ülkesi arasÕnda yer alan bir Türkiye’nin
oluúumunda öncü olmaktÕr. BSTB, 2013-2017 Strateji PlanÕ, AralÕk
2012, BSTB Vizyonu
“Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nÕn üretim üssü olmak”
BSTB, Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011-2014, AB Üyeli÷ine
Do÷ru), AralÕk 2010, Uzun Dönemli Vizyonu
“Türk sanayisinin rekabet edebilirli÷inin ve verimlili÷inin yükseltilerek, dünya ihracatÕndan daha fazla pay alan, a÷ÕrlÕklÕ olarak yüksek
katma de÷erli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildi÷i, nitelikli iúgücüne
sahip ve aynÕ zamanda çevreye ve topluma duyarlÕ bir sanayi yapÕsÕna
dönüúümünü hÕzlandÕrmak” BSTB, Türkiye Sanayi Strateji Belgesi
(2011-2014, AB Üyeli÷ine Do÷ru), AralÕk 2010, Genel Amaç
(*)

Dr. Türkiye KalkÕnma BankasÕ Ekonomik ve Sosyal AraútÕrmalar Müdürü. Bildiride yer
alan görüúler yazara ait olup çalÕútÕ÷Õ kurumu ba÷lamaz.

209

"649. Türkiye'nin uluslararasÕ rekabet gücünü ve dünya ihracatÕndan
aldÕ÷Õ payÕ artÕrmak için imalat sanayiinde dönüúümü gerçekleútirerek
yüksek katma de÷erli yapÕya geçmek ve yüksek teknolojili sektörlerin
payÕnÕ artÕrmak temel amaçtÕr…
652. Ülkemizin uzun dönemde Avrasya'nÕn üretim merkezi olma hedefi
do÷rultusunda Plan döneminde imalat sanayiinin; daha yüksek katma
de÷er yaratan, teknoloji üreten ve kullanabilen,... girdi tedarikinde etkinli÷in sa÷landÕ÷Õ, yatÕrÕm ve ara mallarÕnda ithalat ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕn
azaldÕ÷Õ bir yapÕya dönüúmesi öngörülmektedir." KalkÕnma BakanlÕ÷Õ, X. KalkÕnma PlanÕ (2014-2018), Temmuz 2013, ømalat Sanayiinde Dönüúüm, Amaç ve Hedefler

AyrÕca, X. KalkÕnma PlanÕ’nÕn 2023 sayÕsal hedeflerinin belirtildi÷i
“PlanÕn Amaç ve ølkeleri” bölümünde 2023 yÕlÕnda Gayri Safi Yurtiçi HasÕla’yÕ (GSYøH) 2 trilyon dolara, kiúi baúÕna geliri 25 bin dolara ve ihracatÕn
500 milyar dolara çÕkarÕlmasÕ, iúsizlik oranÕnÕn ise yüzde 5’e düúürülmesi
temel amaç olarak belirlenmiútir.
"120... 2023 yÕlÕnda GSYH'nÕn 2 trilyon dolara, kiúi baúÕna gelirin 25
bin dolara yükseltilmesi, ihracatÕn 500 milyar dolara çÕkarÕlmasÕ, iúsizlik oranÕnÕn yüzde 5'e düúürülmesi…"
"121... 2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu KalkÕnma PlanÕ
ile… 2018 yÕlÕnda GSYH'nÕn 1.3 trilyon dolara, kiúi baúÕna gelirin 16
bin dolara yükseltilmesi, ihracatÕn 227 milyar dolara çÕkarÕlmasÕ, iúsizlik oranÕnÕn yüzde 7.2'ye düúürülmesi…" KalkÕnma BakanlÕ÷Õ, X.
KalkÕnma PlanÕ (2014-2018), Temmuz 2013, PlanÕn Amaç ve ølkeleri

Bu makalede, Türkiye’nin mevcut üretim yapÕsÕnÕ inceleyerek hedeflenen 2023 de÷erleri için nasÕl bir dönüúüme ihtiyaç oldu÷u, bu dönüúümün
mümkün olmasÕ için hangi úartlarÕn gerçekleúmesinin gerekti÷i ve yüksek
katma de÷er ve yüksek teknoloji sektörler kavramlarÕnÕn bir arada geçerlili÷ini incelemeye çalÕúaca÷Õz. øncelememiz genel olarak bir senaryo analizi
çerçevesinde ve Girdi-ÇÕktÕ yöntemine dayanarak yapÕlaca÷Õndan, Türkiye’nin 2023 hedeflerini úimdiden yakalamÕú (hatta geçmiú) bir ülke olan
Güney Kore’yi kÕstas (benchmark) alaca÷Õz. Güney Kore ile ilgili çok sayÕda
analizin ve karúÕlaútÕrmanÕn yapÕldÕ÷ÕnÕ biliyorum, ama Güney Kore ve Türkiye karúÕlaútÕrmasÕnÕ bir kez de benden dinlemenizi rica edece÷im.
Ekonomideki tüm sektörlerin üretimlerinde kullandÕklarÕ girdilerin
da÷ÕlÕmÕ, sektörel katma de÷er bileúenleri ve oranlarÕ, sektörlerin ürünlerinin
ne kadarÕnÕn di÷er sektörler, ne kadarÕnÕn nihai tüketiciler tarafÕndan kullanÕldÕ÷Õ, sektörel ithalatÕn gerek üretimde kullanÕlan ara girdiler (üretim girdilerinde ithal ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ) gerekse de yatÕrÕm ve tüketim için kullanÕlan kÕsmÕ
(nihai kullanÕm için ithalat), sektörel ihracat ve üretim içindeki payÕ gibi
bilgileri bir arada veren Girdi-ÇÕktÕ tablolarÕ, bu özellikleri nedeniyle ülkele210

rin üretim yapÕlarÕnÕn incelenmesine ve baúka ülkelerle karúÕlaútÕrÕlmasÕna
izin vermektedir. Ne yazÕk ki, ülkemiz için en son yayÕnlanan Girdi-ÇÕktÕ
tablolarÕ 2002 yÕlÕna ait oldu÷u için Türkiye için bu tabloyu, Kore için ise
2011 yÕlÕ tablosunu kullanaca÷Õz. AklÕmÕza “acaba 2002 yÕlÕ verileri mevcut
dönem Türkiye’sinin üretim yapÕsÕnÕ temsil eder mi” sorusu geldi÷i için de
Türkiye’nin üretim yönünden hesaplanan 2011 yÕlÕ GSYøH’sinin sektörel
da÷ÕlÕmÕ ile 2002 yÕlÕ Girdi-ÇÕktÕ tablosundan elde edilen da÷ÕlÕmÕnÕ kÕyaslayarak bu sorunun da yanÕtÕnÕ arayaca÷Õz. Aúa÷Õdaki tabloda Türkiye’nin
2002 ve 2011 yÕllarÕ ile Güney Kore’nin 2011 yÕlÕ GSYøH’lerinin sektörel
da÷ÕlÕmÕ1 bulunuyor.
Tablo 1: Türkiye ve Güney Kore’nin GSYøH’lerinin Sektörel Da÷ÕlÕmÕ (%)
Türkiye (*)

G. Kore

Sektörler
TarÕm, avcÕlÕk ve ormancÕlÕk

2002 (**)
11.8

2011
9.0

2011(***)
2.5

Madencilik ve TaúocakçÕlÕ÷Õ

1.1

1.7

0.2
31.2

ømalat Sanayi

19.8

18.3

Elektrik, gaz, buhar ve sÕcak su üretimi ve da÷ÕtÕmÕ

2.5

2.5

1.9

ønúaat

4.7

5.0

6.1

13.6

13.6

8.0

2.5

2.6

2.7

UlaútÕrma, depolama ve haberleúme

14.9

15.3

5.4

Mali aracÕ kuruluúlarÕn faaliyetleri

4.8

3.5

6.9
16.0

Toptan ve perakende ticaret
Oteller ve Lokantalar

Konut Sahipli÷i +Gayrimenkul+Kiralama+ARGE

12.7

16.5

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik

4.9

4.5

5.6

E÷itim

3.0

3.7

5.5

Sa÷lÕk iúleri ve sosyal hizmetler

1.6

1.7

4.1

Di÷er

2.1

2.1

3.9

Sektörler ToplamÕ
100.0
100.0
100.0
Notlar :
(*): GSYøH'nin da÷ÕlÕmÕnda üretici sektörlerin katma de÷erlerinin toplamÕ 100 kabul edilerek
sektörlerin yüzde paylarÕ hesaplanmÕútÕr.
(**): 2002 yÕlÕ Girdi-ÇÕktÕ tablosundan hesaplanmÕútÕr (59 sektör, 33 sektörde toplulaútÕrÕlmÕútÕr).
(***): 2011 yÕlÕ Girdi-ÇÕktÕ tablosundan hesaplanmÕútÕr (77 sektör, 33 sektörde toplulaútÕrÕlmÕútÕr).
1

KullanÕlan istatistikler için;
Kore Girdi-ÇÕktÕ tablosu: The Bank of Korea Economic
http://ecos.bok.or.kr/
Türkiye Girdi-ÇÕktÕ tablosu : EUROSTAT;
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Türkiye GSYøH da÷ÕlÕmÕ : TÜøK, www.tuik.gov.tr

Statistics

System,
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Tablodaki dikkat çekici úu iki hususu belirtmekte fayda var:
ølk olarak Türkiye’nin 2002 yÕlÕ ile 2011 yÕlÕ GSYøH’sinin sektörel
da÷ÕlÕmÕnda belirgin bir fark, belirgin bir yapÕsal de÷iúim yok, hatta imalat
sanayiinin payÕnda bir gerileme var. Öyleyse 2002 yÕlÕna ait Girdi-ÇÕktÕ tablosu verilerini kullanmamÕz çok da sakÕncalÕ olmayacak gibi görünüyor.
økincil olarak, Güney Kore ile Türkiye’nin üretim yapÕsÕnda ise çok
belirgin farklar var. TarÕm, ulaútÕrma depolama ve haberleúme ve ticaret
sektörlerinde G. Kore’nin paylarÕ daha düúükken, imalat sanayiinin GSYøH
içindeki payÕ Türkiye için %18.3, Güney Kore’nin ise %31 (sanayi sektörlerinin GSYøH içindeki paylarÕ olarak bakarsak Türkiye’de yüzde 22.5, G.
Kore’de yüzde 33.5). AçÕkça görülüyor ki G. Kore ülkemize kÕyasla çok
daha sanayileúmiú bir ülke.
Sektörlerin teknoloji düzeylerine göre incelenebilmesi için, öncelikle
kullandÕ÷ÕmÕz sektörel sÕnÕflandÕrma düzeyini ve bu sektörlerin ürünlerinin
OECD (KalkÕnma için Ekonomik øúbirli÷i TeúkilatÕ) sÕnÕflandÕrmasÕna göre
hangi teknoloji düzeyinde yer aldÕ÷ÕnÕ belirtmemiz gerekiyor. Bu amaçla
hazÕrlanan Tablo 2’de sektör sÕnÕflandÕrmasÕ ve buna göre sektörlerin yer
aldÕ÷Õ teknoloji düzeyi veriliyor.
Tablo 2: ømalat Sanayi Sektörlerinin Teknoloji Düzeyleri
NACE Rev. 1.1. Kod
15-16
17
18
19
20
21
22
23-24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36-37
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Sektörler
GÕda, øçki ve Tütün
Tekstil
Konfeksiyon
Deri Eúya
A÷aç ve Mantar Ürünleri
Kâ÷Õt ve Kâ÷Õt Ürünleri
BasÕm ve YayÕn
Rafine Petrol ve Kimyasallar
Plastik ve Kauçuk Ürünleri
Metalik Olmayan Mineral Ürünler
Ana Metal Sanayi
Metal Eúya
Makine ve Teçhizat
Büro, Muhasebe ve Bilgi øúlem Mak.
Elektrikli Makine ve Cihazlar
Radyo, TV ve Haberleúme CihazlarÕ
TÕbbi Aletler, Hassas ve Optik Al.
Motorlu Kara TaúÕtÕ ve Römork
Di÷er UlaúÕm AraçlarÕ
Mobilya; Di÷er ømalat ve Yen. De÷.

Teknoloji Düzeyi
düúük
düúük
düúük
düúük
düúük
düúük
düúük
orta-düúük
orta-düúük
orta-düúük
orta-düúük
orta-düúük
orta-yüksek
yüksek
orta-yüksek
yüksek
yüksek
orta-yüksek
orta-yüksek
düúük

ønceleyece÷imiz konu yüksek teknolojili sektörler ve bunlarÕn katma
de÷er yapÕsÕ oldu÷u için, bu kez orta-yüksek ve yüksek teknoloji içeren sektörlerin her iki ülkede de imalat sanayi içindeki paylarÕnÕ ve yine bu sektörlerin katma de÷er yapÕlarÕnÕ incelemek yararlÕ olacak (Tablo 3).
Tablo 3: Türkiye ve Güney Kore’nin Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Sektörleri
Türkiye
Sektörler

KDO (%Pay)

Güney Kore
KDO

(% Pay) Teknoloji Düzeyi

Makine ve Teçhizat

37.8

7.1

25.4

8.7

Büro, Muh. ve Bilgi øúl. Mak.

orta-yüksek

41.9

0.0

22.9

10.5

Elektrikli Makine ve Cihazlar

29.3

2.6

24.7

5.4

orta-yüksek

Radyo, TV ve Haberleú. Cih.

21.0

1.5

13.9

3.0

yüksek

TÕbbi Al., Hassas ve Optik Al.

29.0

0.4

27.1

1.4

yüksek

Motorlu Kara Taú. ve Römork

24.0

4.1

21.5

10.3

orta-yüksek

Di÷er UlaúÕm AraçlarÕ

48.6

1.0

28.7

5.0

orta-yüksek

Sektörler ToplamÕ

16.7

yüksek

44.3

Notlar :
1. Yüzde paylar, sektörlerin imalat sanayii içindeki paylarÕdÕr (bilgi için; orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeylerindeki sektörlerin toplam GSYøH içindeki paylarÕ Türkiye için yüzde
3.3, Güney Kore için yüzde 13.8’dir).
2. KDO : Katma De÷er OranÕ = Sektörün Toplam Katma De÷eri/Sektörün Toplam Üretim
De÷eri

Tablo 3 bize ilginç bilgiler veriyor. SanÕldÕ÷Õ gibi G. Kore’de ortayüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerin katma de÷er oranlarÕ
yüksek de÷il. Hatta bu sektörlerin tamamÕ için Türkiye’nin katma de÷er
oranlarÕ daha yüksek. Demek ki, en azÕndan G. Kore için bakÕldÕ÷Õnda “yüksek teknolojili sektör, yüksek katma de÷erlidir” sloganÕ/ezberi geçerli de÷il.
økinci bilgi ise, Güney Kore’nin yüksek katma de÷er oranlarÕna sahip olmasa
(daha vulgar bir üslupla söylersek, “çok kârlÕ olmasa bile”) da bu sektörlerin
üretimine önemli ölçüde a÷ÕrlÕk vermiú olmasÕ, bu sektörler imalat sanayilerinin neredeyse yarÕsÕnÕ (yüzde 44,3), toplam gelirlerinin de yüzde 14’ünü
oluúturuyor. Peki, o zaman Kore úu anda (2011) nasÕl bir milli gelir ve ihracat yapÕsÕna sahip, bu sektörleri bu kadar ön plana çÕkararak neyi baúarmÕú?
2011 yÕlÕ itibariyle Güney Kore’nin kiúi baúÕna geliri yaklaúÕk 30 bin
dolar, ihracatÕ da yaklaúÕk 555 milyar dolar (ithalatÕ ise yaklaúÕk 525 milyar
dolar, dolayÕsÕyla dÕú ticareti 30 milyar dolar fazla veriyor). Bu de÷erler,
yazÕnÕn baúÕnda belirtti÷imiz Türkiye’nin 2023 hedeflerinin biraz üzerinde.
Öyleyse, e÷er ulaúabilirsek, 2023 hedeflerini gerçekleútirdi÷imizde ülke
olarak kabaca 2011 yÕlÕnÕn Güney Kore’si olaca÷Õz.
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Burada, Girdi-ÇÕktÕ yöntemi kullanarak ve 2023 hedefi olan 2 trilyon
dolarlÕk GSYøH hedefi veri alÕnarak bir senaryo ve etki analizi yapmak
mümkün. Bu senaryo analizini iki alternatif dikkate alarak yaptÕm; ilk alternatifte Türkiye’nin 2002 yÕlÕ üretim yapÕsÕnÕn tüm özellikleri korunarak2
2023 yÕlÕ hedefi olan 2 trilyon dolarlÕk GSYøH’ye ulaúmasÕnÕ, ikinci alternatifte ise 2023 yÕlÕnda Güney Kore’nin 2011 yÕlÕ GSYøH da÷ÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ (gördü÷ümüz gibi onlar 2011 yÕlÕnda sahip olduklarÕ üretim yapÕsÕ ile
bizim 2023 hedeflerimizi geçmiúler) durumunda ihracat, ithalat, toplam üretim de÷erlerinin ne olaca÷ÕnÕ inceledim.
Sonuçlar özet olarak Tablo 4’de yer alÕyor.
Tablo 4: 2023 YÕlÕ 2 Trilyon USD GSYøH Hedefi øçin Senaryo Analizi SonuçlarÕ
Senaryo Kriterleri
Toplam GSYøH

Alternatif 1:
Alternatif 2:
TR 2002 Üretim YapÕsÕ øle G. Kore 2011 Üretim YapÕsÕ øle
2 Trilyon USD

2 Trilyon USD

Toplam Üretim De÷eri

3.9 Trilyon USD

5.2 Trilyon USD

Toplam Talep

4.4 Trilyon USD

5.9 Trilyon USD

Gereken øthalat

447 Milyar USD

740 Milyar USD

-Üretimde KullanÕlan
Ara Girdiler øçin

337 Milyar USD

651 Milyar USD

-Nihai Talep øçin (Tüketim+YatÕrÕm+øhracat)

110 Milyar USD

89 Milyar USD

Toplam øhracat

370 Milyar USD

892 Milyar USD

ømalat Sanayi Toplam
Üretimi

1.2 Trilyon USD

2,4 Trilyon USD

ømalat Sanayi Toplam
Katma De÷eri

397 Milyar USD

623 Milyar USD

Bu yazÕnÕn konusu 2023 hedeflerine ulaúÕlÕp ulaúÕlamayaca÷ÕnÕ sorgulamak olmadÕ÷Õ için, hedefe ulaúÕldÕ÷ÕnÕ varsaydÕ÷ÕmÕzÕ bir kez daha belirtmekte fayda var. Basit senaryo analizi sonuçlarÕ mevcut üretim yapÕmÕzla
2023 GSYøH hedefine ulaútÕ÷ÕmÕzda ihracat hedefinin altÕnda kalaca÷ÕmÕzÕ,
dÕú ticaretin açÕk vermeye devam edece÷ini gösteriyor. AslÕnda, 500 milyar
dolarlÕk ihracat hedefi bu analiz kapsamÕnda belirleyici de de÷il, ihracat yapÕsÕ gere÷i zaten GSYøH’nin bir bileúeni, o nedenle 2 trilyon dolarlÕk GSYøH
hedefi onu kapsÕyor. Burada önemli nokta, bu üretim yapÕsÕyla dÕú ticaret
açÕ÷ÕnÕn devam edece÷inin görülmesi.
2

2002 için hesaplanan sektörlerin GSYøH içindeki payÕ, toplam talep içinde ihracatÕn, toplam arz içinde ithalatÕn payÕ, toplam girdiler içinde ithal girdilerin oranÕ, sektörel katma
de÷er oranlarÕ 2023 yÕlÕ için aynÕ kabul edilmiútir.
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Tablonun en sa÷Õndaki Güney Kore’nin 2011 yÕlÕ üretim yapÕsÕna
2023’de ulaúabilmemiz durumu ise gerçekten çok daha arzulanan bir yapÕyÕ
ifade ediyor. øhracat 900 milyar dolara dayanmÕú, ithalat 740 milyar dolar
civarÕnda kalÕyor. ømalat sanayi katma de÷erinin toplam GSYøH içindeki
payÕ yüzde 30’larÕn üzerine çÕkmÕú ve Türkiye gerçekten sanayileúmiú bir
ülke yapÕsÕna kavuúmuú.
Peki, biraz önce sordu÷umuz “madem Güney Kore yüksek teknoloji
düzeyli sektörlerde yüksek katma de÷er oranlarÕna sahip de÷ilse nasÕl olmuú
da hem dÕú ticarette fazla vermeyi, hem ekonomik bir güç olmayÕ, hem de bu
sektörlere yönelerek kalkÕnmayÕ baúarmÕú” sorusuna dönersek, yanÕtÕ nerede
aramamÕz lazÕm? Hatta bu yanÕtÕn ülkemizin gelecek dönemlerinde izleyebilece÷i iktisat politika demetlerine ÕúÕk tutabilmesi de mümkün olabilir mi?
“Yüksek katma de÷er” yerine baúka bir “motto” bulabilir miyiz, bulmalÕ
mÕyÕz? Son olarak da “ne yapmalÕ”?
Bu sorularÕn yanÕtÕnÕn ipuçlarÕnÕ, Türkiye ve Güney Kore’nin ortayüksek ve yüksek teknoloji düzeylerindeki3 imalat sanayi sektörlerinin yerli
girdi oranlarÕnÕ ve üretim ço÷altanlarÕnÕn (do÷rudan geri ba÷lantÕ katsayÕlarÕ)
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õ Tablo 5’in verece÷ini düúünüyorum.
Tablo 5: Türkiye ve Güney Kore’de Üretimin øthalata Ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ ve Sektörel
Ço÷altan Etkileri
Yerli Girdi PayÕ (%)
Sektörler

G. Kore

Türkiye

Üretim Ço÷altanÕ
G. Kore

Türkiye

Makine ve Teçhizat

85.3

73.3

3.53

2.56

Büro, Muhasebe ve Bilgi øúlem Makineleri

55.8

41.3

3.46

2.38

Elektrikli Makine ve Cihazlar

50.7

74.4

3.52

2.78

Radyo, TV ve Haberleúme CihazlarÕ

97.2

53.4

3.93

3.15

TÕbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler

75.0

61.7

3.22

2.75

Motorlu Kara TaúÕtÕ ve Römork

86.2

75.3

3.73

2.98

Di÷er UlaúÕm AraçlarÕ

66.5

75.8

3.45

2.22

Notlar:
Yerli Girdi PayÕ = Yurtiçinden Sa÷lanan Yerli Ara Girdiler/Toplam Üretim De÷eri
Üretim Ço÷altanÕ: Girdi-ÇÕktÕ tablosu kullanÕlarak hesaplanan toplam geri ba÷lantÕ katsayÕlarÕ (her iki ülke için de 33 sektörde toplulaútÕrÕlan Girdi-ÇÕktÕ tablolarÕ kullanÕlarak hesaplanmÕútÕr, Türkiye de÷erleri 2002 yÕlÕ, G. Kore de÷erleri 2011 yÕlÕ Girdi-ÇÕktÕ tablosundan
elde edilmiútir). Bu katsayÕlar, ilgili sektörün nihai talebi bir birim arttÕ÷Õnda ekonomideki
toplam üretimin kaç birim artaca÷ÕnÕ ifade etmektedir.
3

Sevgili Aykut GÖKER üstadÕn beni uyardÕ÷Õ bir hususu belirtmeliyim. Teknoloji düzeyi,
üretimde kullanÕlan teknolojiyi kastetmemektedir. Burada, üretilen ürünün yer aldÕ÷Õ teknoloji düzeyi (üretilen ürünün teknolojik bir ürün olup olmadÕ÷Õ) kastedilmektedir.
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Tablodan da görülüyor, ama vurgulamakta fayda var. G. Kore yüksek
teknolojili ürünlerde Türkiye’ye nazaran çok daha az ithal ba÷ÕmlÕsÕdÕr. øncelenen sektörlerin hemen tamamÕnda üretimde kullandÕ÷Õ hammadde ve ara
mamulleri yurtiçinden tedarik etmektedir. Üretim ço÷altan katsayÕsÕ olarak
adlandÕrdÕ÷ÕmÕz toplam geri ba÷lantÕ katsayÕlarÕ da tüm sektörler için Türkiye’den yüksektir. Bunun neticesinde, yüksek teknolojili sektörlerde üretim
artÕúÕ oldu÷unda (bu sektörler Türkiye’ye kÕyasla daha düúük katma de÷er
oranlarÕna sahip olsalar da) üretilen mallarda kullanÕlan girdilerin önemli bir
bölümü yurtiçinden tedarik edilmekte, bu sektörlere girdi tedarik eden sektörlerin yarattÕ÷Õ katma de÷er de yurtiçinde kalmakta, sektörel entegrasyonlarÕn yüksek düzeyde olmasÕ (yüksek teknolojili sektörlerin ekonomide yüksek
ço÷altan katsayÕlarÕna sahip olmalarÕ) nedeniyle de yüksek teknolojili sektörlerin üretiminin artmasÕ ülke ekonomisinde geliri de, istihdamÕ da, uzmanlaúmayÕ da arttÕrmaktadÕr. Türkiye’de ise yüksek teknolojili sektörlerin üretimi (iç ya da dÕú talep artÕúÕ neticesinde) artsa dahi, genel olarak ekonomik
ço÷altan mekanizmasÕ daha düúük oldu÷undan ülke ekonomisindeki di÷er
sektörler üzerindeki uyarÕcÕ etkisi daha sÕnÕrlÕ kalmaktadÕr. Daha yüksek
katma de÷er oranlarÕna sahip olunsa bile, üretim zincirinin tetikledi÷i toplam
katma de÷er artÕúÕ daha düúük düzeyde kalmaktadÕr. AyrÕca ithal girdi kullanÕmÕnÕn yo÷unlu÷u nedeniyle yüksek teknolojili sektörlerin üretiminin artmasÕ neticesinde ithal girdi talebi artmaktadÕr. Ülkemizdeki yüksek teknolojili sektörlere girdi tedarik edecek yerli sektörler yerine, yurtdÕúÕnda bu üretimi yapan ülkelerin sektörleri geliúmekte, uzmanlaúmakta ve katma de÷er
zincirinin önemli bir bölümü de yurtdÕúÕnda kalmaktadÕr. Nihai ürünün yüksek katma de÷er oranÕna sahip olmasÕ bu nedenle belirleyici de÷ildir, önemli
olan nihai ürünün üretilmesi için gerekli mümkün oldu÷unca çok aúamanÕn
yurtiçinde kalarak, ülkedeki “yurtiçi katma de÷er zinciri”nin oluúmasÕnÕ
sa÷lamaktÕr.
Güney Kore hikâyesini bir kez de benden dinleyin diye ÕsrarcÕ olmamÕn temel nedenlerinden birisi de, genel olarak Türkiye ve Güney Kore’nin
karúÕlaútÕrmalarÕnÕn dÕú ticaret verileri ile yapÕlmasÕndan kaynaklanÕyor. DÕú
ticaret baúka bir úeydir, ülkenin üretim yapÕsÕ baúka bir úey. Bu anlamda
ihracatÕn ithalatÕ karúÕlama oranlarÕna göre yapÕlan analizlerin de çok sa÷lÕklÕ
olmadÕ÷ÕnÕ belirtmeliyim, çünkü orada yapÕlan úey üretim zincirinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ, üretimin ithalata ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕn karúÕlaútÕrmasÕ de÷il, sektörlerin
ihracatÕ ile ithalatÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ. Türkiye örne÷in taúÕt araçlarÕnda
ithalattan yüksek ihracat yapÕyor olabilir, ama bu ülkenin bu sektörde “daha
iyi, daha rekabetçi” oldu÷u anlamÕnÕ otomatik olarak taúÕmaz. Önemli olan
ihraç etti÷iniz taúÕt aracÕ imalatÕ için ne kadar ithalat yaptÕ÷ÕnÕzdÕr ve bu ithalat rakamlarÕ da taúÕt araçlarÕ sektöründe yer almaz, örne÷in kullanÕlan boya
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için kimyasallar sektöründe, kullanÕlan elektronik parçalar için elektronik
cihazlar sektöründe yer alÕr. TaúÕt aracÕ üretti÷inizde önemli olan bu sektörün
katma de÷erinin (ya da katma de÷er oranÕnÕn) yüksek olmasÕ de÷ildir, üretim
zincirinin en baúÕndan en sonuna kadar kullanÕlan girdilerin ne kadarÕnÕn
ülke içinde üretilebiliyor, üretim zincirinin besledi÷i bir katma de÷er zincirinin ne ölçüde yaratÕlabiliyor olmasÕdÕr.
Türkiye’nin Güney Kore ile karúÕlaútÕrmalÕ olarak ve Girdi-ÇÕktÕ tablolarÕ vasÕtasÕyla inceledi÷imiz üretim yapÕsÕnÕn 2002 yÕlÕna ait oldu÷u düúünüldü÷ünde, akla geçen zaman içinde üretim yapÕsÕnÕn de÷iúmiú olmasÕ olasÕlÕ÷Õ geliyor. Daha önce de belirti÷imiz gibi, sektörlerin GSYøH içindeki
paylarÕnda 2011 yÕlÕna gelindi÷inde belirgin bir farklÕlÕk görülmese de, Girdi-ÇÕktÕ analizi ile belirlenen üretim yapÕsÕ bir kesit verisidir, ilgili yÕl itibarÕyla sektörel bazda üretim/talep yapÕsÕ bilgilerini içermektedir. Bu nedenle,
zaman içinde sektörel geliúimlerin incelenmesinde yarar bulunmaktadÕr. Bu
sayede, 2002 yÕlÕ sonrasÕnda daha yüksek teknolojili sektörlerdeki yatÕrÕmlarÕn, üretimin, ihracatÕn payÕnÕn artmasÕ, Türkiye açÕsÕndan yapÕsal bir dönüúümün emaresi, umudu olabilecektir.
Bunu görebilmek amacÕyla, 2003-2011 dönemi için hem yÕllÕk hem de
dönem ortalamasÕ olarak imalat sanayi sektörlerinin yatÕrÕmlardan aldÕklarÕ
pay, üretimden aldÕklarÕ pay ve ihracattan aldÕklarÕ paylarÕ inceleyece÷im.
ølk olarak, imalat sanayiinde daha yüksek teknolojili sektörlere yönelik bir yatÕrÕm hamlesinin olup olmadÕ÷ÕnÕ görmemiz lazÕm. Tablo 6, GirdiÇÕktÕ tablosunun gösterdi÷i 2002 yÕlÕndan sonra, dönem baúÕ kabul etti÷imiz
2003 ve dönem sonunda Güney Kore ile karúÕlaútÕrmayÕ yaptÕ÷ÕmÕz yÕl olan
2011 için kesit verisi olarak ve tek bir yÕl verisinin sapmalÕ olabilece÷i kaygÕsÕyla, dönem e÷ilimini yansÕtmasÕ için 2003-2011 dönemi yÕllÕk ortalamalar kullanÕlarak hesaplanan yatÕrÕmlarÕn sektörel da÷ÕlÕmlarÕnÕ gösteriyor.
Tablo 6 sonuçlarÕna göre, toplam imalat sanayi yatÕrÕmlarÕnÕn 2003’de
% 13.2’si orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleúirken, 2011
yÕlÕnda bu pay % 16.0’dÕr. Dönem (2003-2011 dönemi) ortalamasÕ olarak
bakÕldÕ÷Õnda da % 17.8 olarak gerçekleúmiútir. Bilgi için belirtmek gerekirse;
büro makineleri, bilgi iúlem makineleri, tÕbbi ve optik cihazlar, radyo TV vb
cihazlar üretiminin oluúturdu÷u yüksek teknoloji içeren sektörlerin toplam
imalat sanayi yatÕrÕmlarÕ içindeki payÕ ise sadece % 1.1’dir.
Dönem ortalamasÕ üzerinden baktÕ÷ÕmÕzda, yatÕrÕmlarda en büyük pay
tekstil sektörüne yapÕlmÕúken (toplam imalat sanayii yatÕrÕmlarÕnÕn %
13.5’i), ikinci sÕrayÕ %13.2 payla ana metal sanayi, üçüncü sÕrayÕ da % 11.4
payla gÕda ve içecek sanayi almÕútÕr.
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Tablo 6: ømalat Sanayi YatÕrÕmlarÕ øçinde Alt Sektörlerin PaylarÕ (%)
YÕllar
Sektörler
GÕda&øçecek

2003
% Pay

2011
SÕra

9.5

3

Tütün

4.0

Tekstil

18.7

2003-2011 Ort.

% Pay SÕra
14.3

2

10

1.1

1

11.0

% Pay

SÕra

11.4

3

16

2.1

14

3

13.5

1

Konfeksiyon

5.4

7

3.6

10

3.8

10

Deri Mamul.

0.5

20

0.7

20

0.6

20

A÷aç&Mantar

1.8

13

2.5

13

1.8

18

Ka÷Õt

1.3

15

1.9

14

2.1

16

BasÕm&YayÕn

5.2

8

1.0

17

1.8

17

Petrol Ürün.

1.0

18

0.8

18

3.2

11

Kimyasal Mad.

6.1

5

6.2

6

6.2

7

Plastik&Kauçuk

18.1

2

5.6

7

7.4

5

Taú&Toprak

5.0

9

9.8

4

8.8

4

Ana Metal

6.1

6

17.8

1

13.2

2

Metal Eúya

2.5

12

4.9

8

4.3

9

Makine ve Teçhizat (*)

3.6

11

6.2

5

5.5

8

Büro Mak, Radyo TV, TÕbbi Al. (**)

1.3

16

0.7

19

1.1

19

Elektrikli Makine ve Cihazlar (*)

1.3

17

3.1

11

2.6

12

Kara TaúÕtlarÕ (*)

6.3

4

4.6

9

6.4

6

Di÷er UlaúÕm AraçlarÕ (*)

0.7

19

1.4

15

2.2

13

Mobilya vd

1.6

14

2.8

12

2.1

15

ømalat Sanayi

100.0

100.0

100.0

Kaynak : TUøK, YÕllÕk Sanayi ve Hizmet østatistiklerinden hesaplanmÕútÕr.
(*) : Orta-Yüksek teknolojili sektörler
(**) : Yüksek teknolojili sektörler

Tablo 6’dan dönem içinde orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki yatÕrÕmlarÕn toplam imalat sanayi yatÕrÕmlarÕ içindeki payÕnda bir
artÕú görülse de, bunun 2023 hedeflerinin iúaret etti÷i yüksek teknolojili sektörlerde hâkim role sahip bir Türkiye’nin yaratÕlmasÕ için yeterli olmadÕ÷Õ
açÕk.
Konuya bir kez de imalat sanayiinde yaratÕlan katma de÷erin sektörler
itibarÕyla da÷ÕlÕmÕ açÕsÕndan bakmakta da fayda var (Tablo 7). Bu sayede
2002 yÕlÕ için Güney Kore ile karúÕlaútÕrdÕ÷ÕmÕz Türk imalat sanayiinin üretim yapÕsÕnÕ bu kez 2003-2011 yÕlÕ verileri kullanarak gerçekleútirebiliriz.

218

Tablo 7: ømalat Sanayi Katma De÷eri øçinde Alt Sektörlerin PaylarÕ (%)
YÕllar
Sektörler
GÕda&øçecek

2003
% Pay

2011
SÕra

2003-2011 Ort.

% Pay SÕra

13.1

2

11.4

1

Tütün

1.4

17

0.8

Tekstil

13.8

1

9.2

% Pay

SÕra

12.2

1

20

1.3

19

3

10.5

2

Konfeksiyon

9.1

4

7.1

6

7.0

8

Deri Mamul.

1.1

18

0.8

19

1.0

20

A÷aç&Mantar

0.9

20

1.4

17

1.3

18

Ka÷Õt

1.6

16

2.0

14

1.9

15

BasÕm&YayÕn

1.8

15

1.0

18

1.7

16

Petrol Ürün.

2.1

14

2.1

13

2.3

13

Kimyasal Mad.

9.7

3

7.1

7

7.6

6

Plastik&Kauçuk

4.5

9

5.7

10

5.1

9

Taú&Toprak

6.1

8

7.9

5

7.9

5

Ana Metal

7.4

6

9.9

2

8.6

4

Metal Eúya

3.4

10

6.5

9

5.0

10

Makine ve Teçhizat (*)

6.4

7

6.9

8

7.0

7

Büro Mak, Radyo TV, TÕbbi Al. (**)

2.5

12

1.6

16

2.0

14

Elektrikli Makine ve Cihazlar (*)

2.4

13

5.3

11

4.1

11

Kara TaúÕtlarÕ (*)

8.5

5

8.5

4

8.7

3

Di÷er UlaúÕm AraçlarÕ (*)

1.0

19

1.6

15

1.6

17

Mobilya vd

3.2

11

3.4

12

3.3

12

ømalat Sanayi

100.0

100.0

100.0

Kaynak : TUøK, YÕllÕk Sanayi ve Hizmet østatistiklerinden hesaplanmÕútÕr.
(*) : Orta-Yüksek teknolojili sektörler
(**) : Yüksek teknolojili sektörler

Tablo 7 sonuçlarÕ yatÕrÕmlarÕn da÷ÕlÕmÕnÕ inceledi÷imiz Tablo 6 sonuçlarÕndan önemli bir farklÕlÕk içermiyor. Dönem genelinde bakÕldÕ÷Õnda; imalat sanayii içinde en büyük katma de÷ere sahip sektörün % 12.2’lik payla
gÕda ve içecek sektörü oldu÷u, ikinci sÕrayÕ % 10.5’lik payla tekstil sektörünün ve üçüncü sÕrayÕ da % 8.7’lik payla kara taúÕtlarÕ üretimi sektörünün
aldÕ÷Õ görülmektedir. Dönem baúÕ ve dönem sonu sÕralamalarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlabilmesi için sÕrasÕyla 2003 ve 2011 yÕllarÕ için sektörlerin imalat sanayii
katma de÷eri içindeki paylarÕnÕn da÷ÕlÕmÕna bakÕldÕ÷Õnda; 2003 yÕlÕ için tekstil sektörünün % 13.8 ile ilk sÕrada, % 13.1’lik payla da gÕda ve içecek sektörünün ikinci sÕrada yer aldÕ÷Õ, üçüncü sÕrada ise % 9.7’lik payla kimyasallar
sektörünün yer aldÕ÷ÕnÕ görmekteyiz. 2011 yÕlÕna gelindi÷inde gÕda ve tekstil
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sektörleri bu kez % 11.4 ve % 9.2’ lik paylarla (2003’e göre yer de÷iútirerek)
ilk iki sÕrayÕ almakta, üçüncü sÕrada ise % 9.9’luk payla ana metal sanayi
bulunmaktadÕr.
DolayÕsÕyla, sektörel üretimler açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda da, orta yüksek
ve yüksek teknolojili sektörlerde Türk imalat sanayiinde dönemsel bir sÕçrama, önemli bir üretim artÕúÕ ve genel olarak söylersek de üretim yapÕsÕnda
belirgin bir de÷iúim göremiyoruz.
Genel bir de÷erlendirme için imalat sanayi sektörlerinin kriter olarak
kullanabilecek göstergelerini kullanarak 2003-2011 dönemi için hazÕrlanan
Tablo 8’de ilk sÕralarda ve son sÕralarda yer alan sektörler verilmiútir.
Tablo 8: ømalat Sanayi Sektörlerinin Dönemsel Genel De÷erlendirilmesi
Kriter

2003-2011 Dönemi OrtalamasÕna Göre

SÕralama

Üretim PayÕ

YatÕrÕm PayÕ

øhracat PayÕ

øthalat PayÕ

1. SÕradaki Sektör

GÕda&øçecek

Tekstil

Kara TaúÕtlarÕ

Kimyasal Mad.

2. SÕradaki Sektör

Tekstil

Ana Metal

Konfeksiyon

Ana Metal

3. SÕradaki Sektör

Kara TaúÕtlarÕ

GÕda&øçecek

Tekstil

Kara TaúÕtlarÕ

…

…

…

…

…

18. SÕradaki Sektör

A÷aç&Mantar

A÷aç&Mantar

A÷aç&Mantar A÷aç&Mantar

19. SÕradaki Sektör

Tütün

Büro Mak.&TV
&TÕbbi Aletler

Tütün

20. SÕradaki Sektör

Deri Mamulleri Deri Mamulleri

BasÕm&YayÕn

BasÕm&YayÕn Tütün

ømalat sanayi sektörlerinin üretim, yatÕrÕm, ihracat ve ithalat paylarÕna
göre hazÕrlanan Tablo 8, ülkede yatÕrÕm, üretim ve ihracatta a÷ÕrlÕklÕ olarak
tekstil, gÕda, kara taúÕtlarÕ ana metal ve konfeksiyon sektörlerinde yo÷unlaútÕ÷ÕmÕzÕ gösteriyor. Bunlardan orta-yüksek teknoloji grubunda olan kara
taúÕtlarÕ (ki bu sektörün ithalatta da üçüncü sÕrada oldu÷unu unutmamak
lazÕm) dÕúÕndaki tüm sektörler düúük ya da orta-düúük teknoloji grubunda
yer alÕyor. Türk imalat sanayinin gelecek dönemdeki ürün da÷ÕlÕmÕnÕ belirleyecek olan yatÕrÕmlarda da, sektörel rekabet/uzmanlaúmanÕn sa÷landÕ÷Õ sektörlerin göstergelerinden olan ihracatta da, üretim da÷ÕlÕmÕnda da yakÕn
geçmiú ve mevcut dönemde yüksek teknoloji sektörlerine yönelimli bir e÷ilimde/durumda olmadÕ÷Õ görülmektedir.
Sonuç olarak;
“Yüksek katma de÷er” hedeflenen kalkÕnmayÕ sa÷lamakta belirleyici
bir parametre de÷ildir. Katma de÷er, daha genel olarak bir ticaret kavramÕdÕr.
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Bu anlamÕyla da üretileni (ya da satÕn alÕnanÕ) daha yüksek bir fiyatla satmakla ulaúÕlabilecek bir hedefi göstermektedir. Üretim bazlÕ bir kalkÕnma
için, katma de÷er yerine ülke içinde yaratÕlan katma de÷er zincirinin daha
önemli oldu÷una inanÕyorum.
YalnÕzca dÕú ticarette rekabet avantajÕ ve bu anlamda ihracatÕn belirledi÷i bir sanayi üretim yapÕsÕ, daha genel olarak belirtmek gerekirse piyasalardan gelen sinyaller ve talepler neticesinde Türkiye’nin mevcut üretim
yapÕsÕ ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik bir imalat sanayi yapÕsÕ gerçekleútirmesi, ne yazÕk ki, mümkün görülmemektedir.
Türkiye'nin (örne÷in) Kore parametrelerini "ortak bir akÕl unsuru olarak planlama" kavramÕna baúvurmadan, yalnÕzca dÕú ticaretteki geliúmeler,
rekabetçilik, genel olarak "piyasalarÕn düzenleyici mekanizmalarÕ" ile yakalamasÕ, üretim yapÕsÕnÕ kalÕcÕ ve radikal úekilde de÷iútirmesi mümkün olmayacaktÕr. Türkiye için yakÕn dönem dikkate alÕnarak incelenen sektörel yatÕrÕmlarÕn da÷ÕlÕmÕ ve sektörel üretimlerin da÷ÕlÕmÕ verileri bu kanaati güçlendirmektedir.
Geliúmekte olan ülke olmak, orta gelir düzeyinde bir ülke olmaya devam etmek, orta düúük/düúük teknolojili mallarÕ üretmeye ve ihraç etmeye
devam etmek bir kader de÷ildir. Ancak bunu de÷iútirmek için "akÕl ve bilim
temelinde planlama" ile "sektörel ve bölgesel öncelikler/farklÕlÕklarÕ" dikkate
alan bir sanayileúme planÕnÕn hayata geçirilmesinin gerekli oldu÷unu düúünüyorum.
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Tevfik KÕzgÕnkaya: Evet, hali pür mealimiz, sektörlerin durumu bu
úekilde. Oktay Küçükkiremitçi hedef koymakla bu hedefe ulaúmak için yapÕlmasÕ gerekenler arasÕndaki farkÕ, olan ile olmasÕ gereken arasÕndaki farkÕ
ortaya koydu.
Son cümlesinde do÷ru akÕl ve bilim bazlÕ planlamanÕn gereklili÷ini
vurguladÕ. Bu cümle, 91 yÕl öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün bize manevi miras olarak da bÕraktÕ÷Õ do÷rulardÕr. O mirasa sahip çÕkmadÕ÷ÕmÕz için iúte bugün böyle bir tabloyu yaúÕyoruz.
Evet, úimdi son sunumu Halit Suiçmez yapacak. Türkiye’de sermaye
birikimi, verimlilik iliúkisi ve verimlilik planlamasÕ. Konu, Oktay Küçükkiremitçi’nin sunumu ile ba÷lantÕlÕ. Çünkü katma de÷eri elde etmek önemli
ama parayÕ elde etmek kadar nereye harcadÕ÷Õ da önemli. Var olan sermaye
birikimimizi nasÕl ve ne kadar verimli kullanÕrsak bu hedeflere ulaúabiliriz
diyerek sözü sayÕn Halit Suiçmez’e bÕrakÕyorum.
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Türkiye Ekonomisinde (1987-2007)
Gçgücü Verimliliºi ve YatÇrÇmlar Gliçkisi
(Doºrusal BaºÇntÇ Çözümlemesi)
Halit SUøÇMEZ(*)
1.Giriú
Bu çalÕúmada, 1987-2007 döneminde iúgücü verimlili÷i ile sermaye yo÷unlu÷u arasÕndaki iliúki üzerinde durulmuútur.
Bu dönemde iúgücü (emek) verimlili÷i
de÷iúiminde % 73 oranÕnda belirleyici olan
de÷iúkenin sermaye yo÷unlu÷u oldu÷u bulgulanmÕútÕr.
2002-2007 arasÕndaki iúgücü verimlili÷i
de÷iúiminde de % 79 oranÕnda belirleyici olan
de÷iúkenin sermaye yo÷unlu÷u oldu÷u hesaplanmÕútÕr.
Böylece; 1987-2007 döneminde sanayide iúgücü verimlili÷inin çok
büyük ölçüde sermaye birikiminden kaynaklandÕ÷Õ ortaya konulmuútur.
Büyüme, verimlilik, sermaye birikimi iliúkileri ve ekonomik büyümenin kaynaklarÕ konusunda geniú bir literatür mevcuttur1.

(*)
1

Dr.,Sanayi ve Teknoloji UzmanÕ
Bu literatürden kimi örnekler: Saraço÷lu ve Suiçmez, 2006, “Türkiye ømalat Sanayinde
Verimlilik, Teknolojik Geliúme ve YapÕsal Özellikler ve 2001 Krizi SonrasÕ Reel De÷iúimler”, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara.
øsmihan, Mustafa ve K. Metin- Özcan, 2006, “Türkiye Ekonomisinde Büyümenin KaynaklarÕ: 1960-2004”, øktisat øúletme ve Finans, 21(241): 74-86.
Altu÷, Sumru, Alpay Filiztekin and ùevket Pamuk, 2007, “Sources of Long-Term Economic Growth for Turkey, 1880-2005”,
http:?//www.cepr.org/pubs/newdps/dplist.asp?dpno=6463.asp
AçÕkgöz, ùenay ve G. Karpat Çatalbaú, 2010, “Türkiye Ekonomisinde Büyümenin KaynaklarÕ: Parametrik Olmayan Bir YaklaúÕm”, Dokuz Eylül Üniversitesi øøBF Dergisi,
25 (2),1-22.
SaygÕlÕ, Seref ve Cengiz Cihan, 2008, Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme, østanbul: TÜSøAD Büyüme Stratejileri Dizisi.
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Ancak, bu çalÕúmada ekonomik büyümenin kaynaklarÕ üzerinde de÷il,
iúgücü verimlili÷i ile sermaye birikimi iliúkisi üzerinde durulmuútur. Özellikle 2002 sonrasÕndaki sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn verimlili÷e ve büyümeye
pozitif yönde katkÕlar yaptÕ÷Õ, ancak istihdama olan katkÕlarÕn aynÕ oranda
olmadÕ÷Õ saptanmÕútÕr.
2. Kavramsal AçÕklamalar
Analizlere geçmeden önce, mikro iktisatta üretim teorisi baúlÕ÷Õ altÕnda yer alan üretim fonksiyonu konusuna de÷inelim.
Bir iúletmenin kullandÕ÷Õ üretim faktörleriyle, bu iúletmenin üretti÷i
mal miktarÕ arasÕnda fiziki ba÷ÕntÕ bulunmaktadÕr. Bu ba÷ÕntÕlar da üretim
fonksiyonlarÕ ile kurulmaktadÕr. Bu fonksiyonlardan en çok bilineni ve ekonometrik çalÕúmalarda en yaygÕn kullanÕlanÕ Cobb-Douglas üretim fonksiyonudur.
Bu fonksiyon en yaygÕn olarak úu biçimde ifade edilir:
Q=A.K.L (alfa+beta=1)
Burada K’nÕn üstünde alfa, L’nin üstünde beta vardÕr.
(A), (alfa) ve (beta) fonksiyon parametreleri veya fonksiyon sabitleridir.
Q, K ve L fonksiyonun de÷iúkenlerini oluúturmaktadÕr.
Q ba÷ÕmlÕ de÷iúkeni, K ve L ba÷ÕmsÕz(açÕklayÕcÕ) de÷iúkenleri göstermektedir.
Üretim fonksiyonu Q= A.K.L úeklindeydi.
Bu fonksiyonu do÷rusal ba÷ÕntÕ biçimine indirgemek için, fonksiyonun her iki yanÕnÕ L’ye bölmek gerekir.
Q/L=A/L . K/L. L/L buradan da
Q/L= A.(K/L)
olur2.

Böylece üretim fonksiyonu Y= a+Bx do÷rusal ba÷ÕntÕsÕna indirgenmiú

YukarÕdaki açÕklamalardan da görüldü÷ü gibi, kiúi baúÕna üretim,
kiúi baúÕna sermaye tarafÕndan belirlenen bir süreç olarak tanÕmlanmaktadÕr.
Kiúi baúÕna üretim ile emek verimlili÷i, kiúi baúÕna sermaye ile de
sermaye yo÷unlu÷u anlaúÕlmaktadÕr.
2

Bulmuú, øsmail, Mikro øktisat, E÷itim YayÕnlarÕ, Ankara, 1994, s.141.
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Aúa÷Õdaki alÕntÕda da emek verimlili÷inin sermaye birikimi ile yakÕn
iliúkili oldu÷u öne sürülmektedir.
“DÕú dünyadaki rekabet gücü kavramÕ üç ö÷eden oluúur: Döviz kurlarÕ, verim ve ücretler…
Dövizin reel fiyatÕ ve emek verimi arttÕkça, reel ücretler düútükçe
Türkiye’nin rakiplerine karúÕ rekabet gücü artar. Uzun dönemde emek veriminin artmasÕ, sermaye birikimi oranÕnÕn yükselmesine ve teknolojik
geliúime ba÷lÕdÕr.”3
Üretim teorisindeki bu saptamalar büyüme sürecinde olgusal olarak
kendini göstermekte ve büyüme ve iúgücü verimlili÷i, makine ve donanÕm
kullanÕmÕ olan sermaye yo÷unlu÷u ile ortaya çÕkmaktadÕr.
Bir ekonomide büyümeyi sürdürülebilir kÕlmanÕn yolu onu verimlilik
artÕúÕna dayandÕrmaktÕr. Verimlilik artÕúÕ ise baúlÕca; piyasa yapÕsÕ, makro
ekonomik istikrar, fiziksel ve beúeri sermaye, teknolojik geliúme, e÷itim,
AR-GE gibi temel unsurlarla sa÷lanabilmektedir.
Ekonomik büyümenin temel belirleyicileri;
x Sermaye birikimi
x Teknolojik geliúme ve
x østihdam artÕúÕdÕr.
Burada teknolojik geliúmenin önemli göstergesi olarak Toplam Faktör
Verimlili÷i (TFV) alÕnabilir.
Q = A f(K L)
Bu formülde;
Q = HasÕlayÕ; A = TFV’yi; K = Sermayeyi; L = Emek faktörünü
göstermektedir.
Sermaye birikimi (K) ve teknolojik geliúme (A) arasÕnda yakÕn bir
iliúki-etkileúim oldu÷u söylenebilir.
TFV artÕúÕ, üretim artÕúÕnÕn sermaye, iúgücü gibi geleneksel üretim
faktörlerindeki de÷iúme tarafÕndan açÕklanamayan kÕsmÕdÕr.
Verimlilik: Toplam hâsÕlanÕn üretimde kullanÕlan faktörlerden herhangi birine veya faktörler toplamÕna oranÕdÕr. Üretimle üretim girdisi arasÕndaki bir orandÕr.
3

Boratav, Korkut, IMF’nin Do÷rularÕ, YanlÕúlarÕ, GünahlarÕ,09.03.2011 Birgün
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Üretim fonksiyonunu Q= f(K,L) úeklinde yeniden yazÕp, her iki tarafÕ
(L) ile bölersek, iúgücü verimlili÷i diye tanÕmladÕ÷ÕmÕz (Q/L) oranÕnÕn (K/L)
úeklinde ifade edilen “iúgücü baúÕna sermaye “ tarafÕndan belirlendi÷ini görürüz.
Q=f(K,L); Q/L=f(K/L, L/L) Q/L= f(K/L)
Bu durumda iúgücü verimlili÷inin çalÕúan kiúi baúÕna sermaye yatÕrÕmÕ
tarafÕndan belirlendi÷ini öne sürebiliriz.
K/L oranÕ da iktisatta sermaye yo÷unlu÷u olarak adlandÕrÕlÕr.
YatÕrÕmlar ve teknolojik geliúme artÕúÕ arasÕnda iki yönlü bir iliúkiden
bahsedilir. Bir yandan makine ve teçhizatta “içerilmiú” olan yeni teknolojiler
yatÕrÕmlar yoluyla firmalara aktarÕlÕr. Di÷er taraftan, yeni ürün, üretim yöntemi ve sistemleri biçimindeki teknolojik yeniliklerin ortaya çÕkmasÕ, yatÕrÕmlar için yeni olanaklar ortaya çÕkarÕr. Sermaye ve teknoloji birbirinden
ayrÕlmaz. Her iki faktör ekonomik geliúmenin temelini oluúturur.
3.Amaç-Kapsam-Yöntem
Bu çalÕúmada, yukarÕda formülasyon olarak verilen ve iúgücü verimlili÷i üzerinde belirleyici etkisi oldu÷u öne sürülen sermaye birikiminin uygulamada verimlilik üzerindeki a÷ÕrlÕ÷Õ test edilmiútir.
Bu kÕsÕmda yapÕlan analizin amacÕ, 1987–2007 döneminde Türkiye ekonomisinde verimlilik ile sermaye birikimi arasÕndaki iliúkiyi anlayabilmektir.
1987–2007 döneminde Türkiye ekonomisinde verimlilik ile sermaye
birikimi arasÕndaki iliúkiyi anlamak birçok baúka olguyu da açÕklamakta
yararlÕ olacaktÕr.
Bunun için ekonomide üretim, istihdam, sabit sermaye yatÕrÕmlarÕ
gibi veriler kullanÕlmÕútÕr. Veriler TÜøK ve DPT kaynaklarÕndan sa÷lanmÕútÕr4.
Analizde yöntem olarak do÷rusal ba÷ÕntÕ çözümlemesi yapÕlmÕútÕr.
Do÷rusal Ba÷ÕntÕ Çözümlemesi; iki de÷iúken arasÕndaki iliúkinin
yönünü ve derecesini veren bir çözümlemedir. Burada iki de÷iúken arasÕndaki iliúkinin gösterimi O/L= f (K/L) úeklindedir. O/L iúgücü verimli-

4

Türkiye østatistik Kurumu
(www.tuik.gov.tr.20.05.2011)
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østihdam

Ve

Ücret

østatistikleri

Veri

TabanÕ,

li÷i olup, ba÷ÕmlÕ de÷iúken, K/L ise sermaye yo÷unlu÷u olup, ba÷ÕmsÕz
de÷iúkendir.
De÷iúkenlerin yÕllÕk de÷erleri, GSYøH, øSTøHDAM ve SABøT SERMAYE YATIRIMLARI verilerinden tarafÕmÕzca hesaplanmÕútÕr.
Üç aylÕk dönemler itibariyle Türkiye ekonomisindeki reel de÷iúkenler olan GSYøH, sabit sermaye yatÕrÕmlarÕ, istihdam düzeyleri 21
yÕllÕk dönemde 84 gözlem de÷eri olarak esas alÕnmÕú ve bu veriler üzerinden hesaplanan “iúgücü verimlilikleri ve sermaye yo÷unluklarÕ” do÷rusal ba÷ÕntÕ çözümlemesine tabi tutulmuútur.
Aúa÷Õdaki Ek Çizelgelerde üç aylÕk dönemler itibariyle Türkiye ekonomisindeki reel de÷iúkenler olan GSYøH, sabit sermaye yatÕrÕmlarÕ, istihdam miktarlarÕ yer almÕútÕr. Bu verilere dayanarak emek verimlilikleri ve
sermaye yo÷unluklarÕ hesap edilmiútir.
4.Bulgular, De÷erlendirme ve Öneriler
4.1. Emek Verimlili÷i (Q/L) ile Sermaye Yo÷unlu÷u (K/L) arasÕnda
yapÕlan do÷rusal ba÷ÕntÕ çözümlemesinde determinasyon katsayÕsÕ, R²= 0,73 olarak hesaplanmÕútÕr.
1987-2007 arasÕndaki emek verimlili÷i de÷iúiminde % 73 oranÕnda belirleyici olan etmen sermaye yo÷unlu÷udur.
Geriye kalan % 23’lük kÕsmÕ da beúeri sermaye ile TFV temsil eder.
Ancak, sermaye yo÷unlu÷u ile teknolojik geliúme ve dolayÕsÕyla TFV
iç içe oldu÷undan buradaki % 73’lük etki içinde TFV ve teknolojik geliúmenin etkisini de birlikte ele alabiliriz.
4.2. 2002-2007 döneminde Emek Verimlili÷i (Q/L) ile Sermaye Yo÷unlu÷u (K/L) arasÕnda yapÕlan do÷rusal ba÷ÕntÕ çözümlemesinde, R²= 0,79 olarak hesaplanmÕútÕr.
2002-2007 arasÕndaki emek verimlili÷i de÷iúiminde % 79 oranÕnda belirleyici olan etmen sermaye yo÷unlu÷udur.
2001 Krizi sonrasÕnda sanayide artan emek verimlili÷inde a÷ÕrlÕklÕ
faktörün sermaye yo÷unlu÷u olmasÕ ne anlama gelmektedir.
Sermaye yo÷unlu÷u aynÕ zamanda teknolojik geliúmeyi de içerdi÷inden emek verimlili÷i büyük ölçüde teknoloji transferi ve dolayÕsÕyla toplam
faktör üretkenli÷i sonucu ortaya çÕkmÕú demektir.
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Elbette bu sonuç bu dönemde uygulanan döviz kuru politikasÕyla da
yakÕndan ilgilidir. Düúük kur sürecinde sanayicilerin büyük ölçüde ithal sabit
teknoloji yatÕrÕmlarÕyla teknolojik altyapÕlarÕnÕ yeniledikleri söylenebilir.
Bu sonuçlarÕn úirket bilançolarÕndaki net aktiflerin ço÷almasÕyla da
do÷rulanmÕú olabilece÷i test edilmelidir.
FirmalarÕn teknolojik altyapÕ yenilemesine gitmesi, önümüzdeki yÕllarda ülkemizde ürün, üretim sistemi ve üretim sürecinde yeniliklerin olabilece÷ine iúaret olarak yorumlanabilir.
Büyümenin yüksek düzeyde ve sürdürülebilir olmasÕnÕn temeli onun
verimlilik ve teknolojik geliúmeye dayandÕrÕlmasÕdÕr.
Verimlilik artÕúlarÕ ise, baúta teknolojik geliúmeleri sa÷layan Ar-Ge
harcamalarÕnÕn artÕúÕ olmak üzere, nitelikli iúgücü ve üretken e÷itim sistemine, kurumsal iúbirlikleri ve geliúmiú çalÕúma ortamÕna, düzeltilmiú gelir bölüúümüne do÷rudan ba÷lÕ olmaktadÕr.
Kamusal – özel her çeúit kayna÷Õn de÷erlendirilmesinde bu yaklaúÕmlarÕn dikkate alÕnmasÕ, ülkemizin teknolojik geliúmesinde daha ileri noktalarÕ
daha hÕzlÕ yakalamasÕna hizmet edecektir.
4.3. 1987-2007 döneminde üretim % 198, verimlilik % 125, sabit
sermaye yatÕrÕmlarÕ % 291 oranÕnda artarken, istihdam sadece
% 32 oranÕnda artÕú göstermiútir.
4.4. 2002-2007 döneminde de; üretim % 67; verimlilik 45; sabit
sermaye yatÕrÕmlarÕ % 165 düzeyinde artÕú gösterirken, istihdam
artÕúlarÕ sadece % 14 seviyesinde kalmÕútÕr.
Bu sonuçlar üretim, yatÕrÕm ve verimlilik artÕúlarÕnÕn beklenen ölçüde
istihdam artÕúlarÕ yaratamadÕ÷ÕnÕ, dolayÕsÕyla yüksek iúsizlik gibi kronik bir
sorunun çözülmesine reel ekonomi cephesinden kalÕcÕ bir katkÕ sa÷lanamadÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
Politika yapÕcÕlarÕ makro ekonomik istikrar ile uyumlu maliye politikalarÕnÕ belirlerken, özellikle kamu harcamalarÕ kararlarÕnda, çok duyarlÕ
olmalÕ ve e÷itim, teknoloji, araútÕrma ve geliútirme, altyapÕ gibi büyümenin
lokomotifi olan üretken harcama kalemlerini artÕrmalÕdÕrlar.
Türkiye ekonomide, son on yÕlda, yurt-içi tasarruf gücünü yarÕ-yarÕya
kaybetmiútir. YatÕrÕm-büyüme ve istihdam olanaklarÕ, yurt-dÕúÕ tasarruflara cari açÕ÷a- sÕcak paranÕn kararÕna ba÷lÕ olarak dÕúsal hale gelmiú durumdadÕr.
Türkiye’nin yatÕrÕm-büyüme perspektifi yabancÕ yatÕrÕmcÕlarÕn “ilgisine”
ba÷lÕdÕr. Bu koúullarda yurtiçi tasarruf hacmini arttÕracak politikalara büyük
gereksinim bulunmaktadÕr.
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Türkiye’de 2003 baúÕnda 129,6 milyar dolar olan toplam dÕú borç stoku, 2008’in Eylül ayÕ itibariyle 289,3 milyar dolara yükseldi. Bu özel sektörün borcu olarak gerçekleúmiútir. 2008 yÕlÕndan sonraki küresel kriz koúullarÕ ucuz kredinin olasÕ kÕldÕ÷Õ ucuz döviz ve ucuz ithalata dayalÕ büyüme modelinin sürdürülebilirli÷ini tartÕúma konusu yapmÕútÕr.
Bu koúullarda, iúgücü verimlili÷inde etkin oldu÷u görülen sermaye birikiminin de hangi durumlarda devam edebilece÷i tartÕúmalÕdÕr.
Böylesi ortamlarda Türkiye ulusal sanayinin ithalata ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕ geriletecek ve yerli sanayilerin teknolojik girdi-çÕktÕ ba÷lantÕlarÕnÕ güçlendirecek tedbirleri uygulamaya koymalÕdÕr.
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EK TABLOLAR
Tablo 1. Üç AylÕk Dönemler øtibariyle Türkiye Ekonomisinde Reel De÷iúkenler
YÕllar GSYøH
(Bin YTL,1998 yÕlÕ fiyatlarÕyla)
1987
Q1
8.680.793
Q2
9.929.354
Q3
13.560.135
Q4
13.007.114
1988
Q1
9.518.706
Q2
10.312.111
Q3
13.936.951
Q4
12.367.569
1989
Q1
9.286.539
Q2
10.138.710
Q3
14.024.825
Q4
12.801.408
1990
Q1
10.273.085
Q2
11.476.137
Q3
14.884.025
Q4
13.898.980
1991
Q1
10.243.803
Q2
11.439.038
Q3
15.495.756
Q4
13.821.718
1992
Q1
11.080.906
Q2
12.082.327
Q3
16.318.846
Q4
14.570.296
1993
Q1
11.625.755
Q2
13.450.556
Q3
17.528.916
Q4
15.794.159
1994
Q1
12.203.388
Q2
11.987.823
Q3
16.127.022
Q4
14.894.990
1995
Q1
12.040.409
Q2
13.632.931
Q3
17.603.304
Q4
15.907.100
1996
Q1
13.074.062
Q2
14.722.539
Q3
18.520.192
Q4
17.012.928
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Sabit Sermaye YatÕrÕmlarÕ
(BinYTL,1998 yÕlÕ fiyatlarÕyla)
1.775.295
2.100.506
2.304.422
2.606.745
1.928.363
2.170.006
2.318.053
2.279.071
2.192.812
2.099.882
2.313.765
2.280.160
2.241.180
2.514.946
2.715.551
2.825.858
2.314.266
2.495.864
2.778.207
2.835.126
2.521.595
2.715.041
2.751.460
2.885.524
2.794.786
3.404.839
3.560.846
3.817.749
3.003.516
2.703.901
2.876.852
2.833.265
2.602.899
3.130.687
3.283.110
3.729.544
3.134.278
3.690.316
3.942.800
3.772.679

østihdam düzeyi
(BinKiúi,15+Yaú)
15.787
17.762
18.113
16.827
15.343
17.262
17.603
16.354
16.072
18.081
17.709
16.453
15.919
17.910
18.493
17.181
16.867
18.977
18.388
17.083
16.779
18.879
18.608
17.286
15.789
17.765
17.681
16.426
17.109
19.250
18.858
17.520
17.293
19.456
19.612
18.221
17.701
19.914
20.124
18.696

1997

Q1
13.975.683
3.402.414
18.061
Q2
15.967.288
4.246.566
20.321
Q3
19.820.197
4.455.395
19.677
Q4
18.334.552
4.592.821
18.280
1998
Q1
15.265.678
3.714.639
17.951
Q2
16.484.808
4.168.753
20.196
Q3
20.346.608
4.108.397
20.790
Q4
18.106.054
4.054.858
19.314
1999
Q1
14.436.129
2.951.597
19.044
Q2
16.217.899
3.430.850
21.426
Q3
19.361.768
3.370.064
20.638
Q4
17.824.774
3.693.292
19.173
2000
Q1
15.217.908
3.252.105
18.613
Q2
17.269.135
4.049.998
20.941
Q3
21.019.481
4.172.863
21.355
Q4
18.929.875
4.319.158
19.839
2001
Q1
15.419.915
2.956.658
18.888
Q2
16.173.158
2.740.504
20.833
Q3
19.650.704
2.708.578
21.582
Q4
17.065.575
2.654.705
19.418
2002
Q1
15.469.977
2.616.016
18.173
Q2
17.214.452
3.121.644
20.593
Q3
20.876.687
3.259.811
21.390
Q4
18.958.715
3.687.100
20.313
2003
Q1
16.716.746
2.890.446
18.977
Q2
17.898.517
3.388.120
20.331
Q3
21.774.718
3.772.459
20.995
Q4
19.948.211
4.430.734
19.519
2004
Q1
18.380.247
4.151.259
18.656
Q2
20.035.372
4.845.003
20.791
Q3
23.528.095
4.712.520
21.428
Q4
21.541.877
4.880.348
20.512
2005
Q1
19.947.283
4.633.742
19.534
Q2
21.577.563
5.551.684
21.292
Q3
25.323.570
5.649.527
21.395
Q4
23.651.315
5.986.634
20.566
2006
Q1
21.133.291
5.528.655
19.314
Q2
23.678.188
6.350.909
21.422
Q3
26.916.390
6.358.585
21.808
Q4
25.010.451
6.476.316
21.235
2007
Q1
22.737.613
5.682.205
20.058
Q2
24.617.852
6.427.924
21.843
Q3
27.818.233
6.490.610
22.060
Q4
25.871.817
6.940.537
20.867
Kaynak: TÜøK Verileri,2011 Türkiye østatistik Kurumu østihdam ve Ücret østatistikleri Veri
TabanÕ, (www.tuik.gov.tr.20.05.2011 Kaynak: TÜøK Verileri, 2011
www.tuik.gov.tr/veritabanlarÕ/iúistatistikleri/sanayiistihdamveücretistatistikleri/istihdamveücr
etistatistikleri.23.05.2011
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Tablo 2. Üç AylÕk Dönemler øtibariyle Türkiye Ekonomisinde Reel De÷iúkenler
ile HesaplanmÕú Verimlilikler, Sermaye Yo÷unluklarÕ
(Bin YTL,1998 yÕlÕ fiyatlarÕyla)

1987 Q1
Q2
Q3
Q4
1988 Q1
Q2
Q3
Q4
1989 Q1
Q2
Q3
Q4
1990 Q1
Q2
Q3
Q4
1991 Q1
Q2
Q3
Q4
1992 Q1
Q2
Q3
Q4
1993 Q1
Q2
Q3
Q4
1994 Q1
Q2
Q3
Q4
1995 Q1
Q2
Q3
Q4
1996 Q1
Q2
Q3
Q4
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Q Üretim K Sermaye
8.680.793 1.775.295
9.929.354 2.100.506
13.560.135 2.304.422
13.007.114 2.606.745
9.518.706 1.928.363
10.312.111 2.170.006
13.936.951 2.318.053
12.367.569 2.279.071
9.286.539 2.192.812
10.138.710 2.099.882
14.024.825 2.313.765
12.801.408 2.280.160
10.273.085 2.241.180
11.476.137 2.514.946
14.884.025 2.715.551
13.898.980 2.825.858
10.243.803 2.314.266
11.439.038 2.495.864
15.495.756 2.778.207
13.821.718 2.835.126
11.080.906 2.521.595
12.082.327 2.715.041
16.318.846 2.751.460
14.570.296 2.885.524
11.625.755 2.794.786
13.450.556 3.404.839
17.528.916 3.560.846
15.794.159 3.817.749
12.203.388 3.003.516
11.987.823 2.703.901
16.127.022 2.876.852
14.894.990 2.833.265
12.040.409 2.602.899
13.632.931 3.130.687
17.603.304 3.283.110
15.907.100 3.729.544
13.074.062 3.134.278
14.722.539 3.690.316
18.520.192 3.942.800
17.012.928 3.772.679

L Emek:
Bin Kiúi
15.787
17.762
18.113
16.827
15.343
17.262
17.603
16.354
16.072
18.081
17.709
16.453
15.919
17.910
18.493
17.181
16.867
18.977
18.388
17.083
16.779
18.879
18.608
17.286
15.789
17.765
17.681
16.426
17.109
19.250
18.858
17.520
17.293
19.456
19.612
18.221
17.701
19.914
20.124
18.696

YÕllar
1987,25
1987,5
1987,75
1988
1988,25
1988,5
1988,75
1989
1989,25
1989,5
1989,75
1990
1990,25
1990,5
1990,75
1991
1991,25
1991,5
1991,75
1992
1992,25
1992,5
1992,75
1993
1993,25
1993,5
1993,75
1994
1994,25
1994,5
1994,75
1995
1995,25
1995,5
1995,75
1996
1996,25
1996,5
1996,75
1997

Q/L
Verimlilik
549,8697
559,0223
748,641
772,9907
620,3941
597,388
791,7373
756,2412
577,8085
560,7383
791,9603
778,0592
645,3348
640,767
804,8464
808,9739
607,3281
602,7843
842,7102
809,092
660,4032
639,9877
876,9801
842,8958
736,3199
757,138
991,3985
961,5341
713,273
622,7441
855,182
850,1707
696,2591
700,7057
897,5782
873,0092
738,6058
739,306
920,3037
909,9769

K/L
Sermaye
Yo÷unlu÷u
112,453
118,2584
127,2248
154,9144
125,6836
125,71
131,6851
139,3586
136,4368
116,1375
130,6548
138,5863
140,7865
140,4213
146,8421
164,4758
137,2067
131,5205
151,088
165,9618
150,2828
143,8128
147,8644
166,9284
177,0084
191,6599
201,3939
232,4211
175,5518
140,4624
152,5534
161,716
150,5175
160,9111
167,4031
204,6838
177,0678
185,3126
195,9253
201,7907

YÕllar
1987,25
1987,5
1987,75
1988
1988,25
1988,5
1988,75
1989
1989,25
1989,5
1989,75
1990
1990,25
1990,5
1990,75
1991
1991,25
1991,5
1991,75
1992
1992,25
1992,5
1992,75
1993
1993,25
1993,5
1993,75
1994
1994,25
1994,5
1994,75
1995
1995,25
1995,5
1995,75
1996
1996,25
1996,5
1996,75
1997

1997 Q1
Q2
Q3
Q4
1998 Q1
Q2
Q3
Q4
1999 Q1
Q2
Q3
Q4
2000 Q1
Q2
Q3
Q4
2001 Q1
Q2
Q3
Q4
2002 Q1
Q2
Q3
Q4
2003 Q1
Q2
Q3
Q4
2004 Q1
Q2
Q3
Q4
2005 Q1
Q2
Q3
Q4
2006 Q1
Q2
Q3
Q4
2007 Q1
Q2
Q3
Q4

13.975.683
15.967.288
19.820.197
18.334.552
15.265.678
16.484.808
20.346.608
18.106.054
14.436.129
16.217.899
19.361.768
17.824.774
15.217.908
17.269.135
21.019.481
18.929.875
15.419.915
16.173.158
19.650.704
17.065.575
15.469.977
17.214.452
20.876.687
18.958.715
16.716.746
17.898.517
21.774.718
19.948.211
18.380.247
20.035.372
23.528.095
21.541.877
19.947.283
21.577.563
25.323.570
23.651.315
21.133.291
23.678.188
26.916.390
25.010.451
22.737.613
24.617.852
27.818.233
25.871.817

3.402.414
4.246566
4.455.395
4.592.821
3.714.639
4.168.753
4.108.397
4.054.858
2.951.597
3.430.850
3.370.064
3.693.292
3.252.105
4.049.998
4.172.863
4.319.158
2.956.658
2.740.504
2.708.578
2.654.705
2.616.016
3.121.644
3.259.811
3.687.100
2.890.446
3.388.120
3.772.459
4.430.734
4.151.259
4.845.003
4.712.520
4.880.348
4.633.742
5.551.684
5.649.527
5.986.634
5.528.655
6.350.909
6.358.585
6.476.316
5.682.205
6.427.924
6.490.610
6.940.537

18.061
20.321
19.677
18.280
17.951
20.196
20.790
19.314
19.044
21.426
20.638
19.173
18.613
20.941
21.355
19.839
18.888
20.833
21.582
19.418
18.173
20.593
21.390
20.313
18.977
20.331
20.995
19.519
18.656
20.791
21.428
20.512
19.534
21.292
21.395
20.566
19.314
21.422
21.808
21.235
20.058
21.843
22.060
20.867

1997,25
1997,5
1997,75
1998
1998,25
1998,5
1998,75
1999
1999,25
1999,5
1999,75
2000
2000,25
2000,5
2000,75
2001
2001,25
2001,5
2001,75
2002
2002,25
2002,5
2002,75
2003
2003,25
2003,5
2003,75
2004
2004,25
2004,5
2004,75
2005
2005,25
2005,5
2005,75
2006
2006,25
2006,5
2006,75
2007
2007,25
2007,5
2007,75
2008

773,8045
785,7531
1007,277
1002,984
850,4082
816,2412
978,6728
937,4575
758,0408
756,9261
938,1611
929,681
817,5957
824,6567
984,2885
954,1749
816,3869
776,324
910,5136
878,8534
851,2616
835,9371
976,0022
933,3291
880,8951
880,356
1037,138
1021,989
985,2191
963,656
1098,007
1050,209
1021,157
1013,412
1183,621
1150,02
1094,195
1105,321
1234,244
1177,794
1133,593
1127,036
1261,026
1239,844

188,3846
208,9743
226,4265
251,2484
206,9321
206,4148
197,6141
209,944
154,9883
160,1255
163,2941
192,6298
174,7222
193,4004
195,4045
217,7105
156,5363
131,5463
125,5017
136,7136
143,9507
151,5876
152,3988
181,5143
152,3131
166,648
179,6837
226,996
222,516
233,0337
219,9235
237,9265
237,2142
260,7404
264,0583
291,0937
286,2512
296,4667
291,5712
304,9831
283,2887
294,2784
294,2253
332,6083

1997,25
1997,5
1997,75
1998
1998,25
1998,5
1998,75
1999
1999,25
1999,5
1999,75
2000
2000,25
2000,5
2000,75
2001
2001,25
2001,5
2001,75
2002
2002,25
2002,5
2002,75
2003
2003,25
2003,5
2003,75
2004
2004,25
2004,5
2004,75
2005
2005,25
2005,5
2005,75
2006
2006,25
2006,5
2006,75
2007
2007,25
2007,5
2007,75
2008
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Kaynak: Ek Tablolardan yararlanÕlarak tarafÕmÕzca hazÕrlanmÕútÕr.

Grafik 1. 1987-2007 Ekonomide Emek Verimlili÷i ve Sermaye Yo÷unlu÷u

Kaynaklar, Sanayi, Bilgi,
Model-III

Hikmet ULUöBAY, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Cengiz YALÇIN
Özlem YÜZAK
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Hikmet ULUöBAY(*) : øyi ö÷leden sonralarÕ dileyerek oturumu açÕyorum. Benim ses tonum biraz uyutmaya müsaittir. O nedenle ben konuúurken yeme÷in üzerine güzel bir úekerleme yapabilirsiniz. AynÕ úey di÷er konuúmacÕlarÕn ses tonu için geçerli olmadÕ÷Õ gibi iúleyecekleri konular da
gözlerinizi açÕk tutacak içeriktedir.
Dünden bu yana 21. YüzyÕlÕn planlamasÕ üzerine de÷erli düúünürlerimiz çok kÕymetli görüúler sundular. Bugün ö÷leden sonra da di÷er konunun
uzmanlarÕnÕn sizlere úu ana de÷in de÷inilmemiú boyutlarda bazÕ ek bilgiler
sunaca÷Õna inanÕyorum.
Benim sizlere yönelik açÕklamalarÕm úimdiye kadarki sunumlardan bir
parça farklÕ olacak. Ö÷rencili÷imizden bu yana, Pazar ekonomisinin “görünmez ellerinin” adeta bir planlama yaptÕ÷Õ ve hedeflerinden sapmaya pek
izin vermedi÷i ve dengeleri koruyacak düzeltmeleri sürekli yaptÕ÷Õ savÕ sÕkça
ileri sürüldü. Bu savÕ bir an için do÷ru olarak kabul etsek bile bu görünmeyen eller acaba o planlamayÕ veya kaynak tahsisini reel veya parasal boyutlarÕ ile ülkelere ve insanlara ne bedeller ödeterek yapÕyorlar? Görünmeyen
ellerin avukatlarÕ bu boyut üzerinde pek durmak istemezler.
Ben bu boyut üzerinde birkaç cümle söylemeye çalÕúaca÷Õm. Bunu
yaparken de biraz tarihi süreçleri iúin içine sokaca÷Õm. Bu boyuttan baktÕ÷ÕmÕzda kaynaktan söz etti÷imizde ekonomik planlamada çok çeúitli kaynak
var. ønsan boyutunu dün iúledik. Sanayi, üretim, tarÕm vs. bu sabah iúlendi.
UnutmayalÕm ki, madenler, mineraller ile enerji kaynaklarÕ olmadan zaten ne
planlama ne de üretim yapabiliriz. O nedenle ben hem enerji, hem de maden
ve mineraller boyutunda bazÕ düúünce ve gözlemlerimi kÕsaca sunaca÷Õm.
Do÷al olarak gerek enerji ve gerekse maden ve mineraller konusunu ele aldÕ÷ÕmÕzda ulusal çÕkar kavramÕ ile ulusal çÕkarlarÕn çatÕúma dünyasÕna da
adÕm atmÕú oluyoruz.
Do÷al kaynaklara yönelik ulusal çÕkarlarÕ görüúmeye baúladÕ÷ÕmÕz
noktada Türkiye’de ulusal çÕkarlarÕ korumada adlarÕnÕ tarihimize yazdÕrmÕú
ve bu amaç u÷runda canlarÕnÕ feda etmiú en az iki kiúiyi anmadan geçemeyiz. Onlardan birisi U÷ur Mumcu di÷eri de enerji konusundaki verdi÷i kavgayla Muammer Aksoy hocamÕzdÕr. Her ikisinin ve di÷er aydÕnlanma için
yaúamlarÕnÕ feda etmiú olan insanlarÕmÕzÕn önünde saygÕyla e÷iliyorum.
ùimdi, sanayi devriminin baúlamasÕndan yirminci yüzyÕlÕn baúlarÕna
de÷in, sanayiciler, iktisatçÕlar ve politikacÕlar madenler, mineraller, enerji,
kömür, petrol ve ormanlar konusunda kÕtlÕk kavramÕ ve fiili durumu ile hemen hiç karúÕlaúmadÕlar. Malthus konuyu kavramsal boyutu ile ele aldÕ ise
(*)

20. ve 21. dönem Ankara Milletvekili ve eski Milli E÷itim BakanÕ.
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de sanayiciler günlük yaúamlarÕnda bu sorunu çok ciddi anlamda yaúamadÕlar. Bu sorun ne zaman yaúanmaya baúladÕ? Bunun baúlangÕcÕ yaklaúÕk olarak, 1871 yÕlÕnda Alman Ulusal Birli÷i’nin kurulmasÕnÕ izleyen yÕllarda,
Almanya’nÕn sanayi devrimini yaúama geçirmede hÕzlÕ hamleler yapmaya ve
ham madde ile pazar sÕkÕntÕsÕ çekmeye baúladÕ÷Õ ve sömürgelerin yeniden
paylaúÕlmasÕ arayÕúlarÕna girdi÷i, 20 nci yüzyÕl öncesi dönem olarak belirtilebilir. Sömürgeler üzerinde hükümranlÕk kavgasÕ, Almanya’yÕ bir seri donanma yasasÕ çÕkararak savaú donanmasÕnÕ güçlendirmek üzere yeni, modern
ve ateú gücü yüksek savaú gemisi üretmeye yönlendirdi. Almanya’nÕn bu
yöndeki büyük yatÕrÕmlarÕ øngiltere’yi harekete geçirdi ve bu ülke de savaú
donanmasÕnÕ yeniden yapÕlandÕran büyük yatÕrÕmlara yöneltti. Bu ba÷lamda
da Almanya’nÕn kömür enerjisine dayalÕ gemi inúa programÕna karúÕlÕk, øngiltere, ülkesinde zengin kömür kaynaklarÕ bulunmasÕna ra÷men tek bir petrol kuyusunun bile bulunmadÕ÷Õ bir ortamda, tüm donanmasÕnÕ petrol ile
çalÕúÕr konuma getirerek ateú, sürat ve lojistik açÕsÕndan avantaj sa÷ladÕ. Ancak böylece savaú konumunda petrol sa÷lama bakÕmÕndan da çok büyük bir
riskin altÕna girmiú oldu. Bu da beraberinde petrol üretim alanlarÕnÕ denetleme yarÕúÕna yöneltti ve böylece ilk kaynak savaúlarÕ sürecine girilmiú oldu.
Petrolün savaú donanmasÕnda yakÕt olarak kullanÕlmasÕnÕn yanÕnda TNT ham
maddesi de olmasÕ nedeniyle stratejik ham madde konumu da kazanmÕú oldu.
Bu süreç sÕrasÕnda demir-çelik sanayii de niteli÷i yüksek çelik üretim
teknolojisini geliútirdi. Savaúta kullanÕlacak silahlarÕn daha yüksek nitelik
kazanmasÕ için de daha yüksek nitelikli çelik üretebilmesi için krom, manganez gibi madenler de kullanÕlmaya baúlandÕ ve bu madenler de her ülkede
bulunmayan madenlerdi. DolayÕsÕ ile bu maddeler ve daha sonralarÕ da bunlara di÷er sanayiler için gereken madenlerin de eklenmesi ile stratejik öneme
sahip maden ve mineral listesi süratle ve devamlÕ olarak geniúledi. Bu ba÷lamda çelik sanayiindeki bir örnek olaydan bahsetmek gerekirse I. Dünya
SavaúÕnda østanbul ve Çanakkale bo÷azlarÕnÕn kapanmasÕ ile Avrupa’nÕn
demir çelik sanayilerine manganez sÕkÕntÕsÕ ciddi úekilde yaúanmaya baúladÕ.
Manganezin o tarihteki en büyük üreticisi ÇarlÕk Rusya’sÕnÕn Ukrayna bölgesi idi, halen de öyle. Bo÷azlar savaúta kapatÕlÕnca Avrupa’nÕn savaú güçleri alternatif maden ve mineral arayÕúÕna girdiler ve bu ba÷lamda çok ilginçtir,
Brezilya’nÕn üretimi 4 kat arttÕ ve Küba’da da bu dönemde manganez üretimine baúlandÕ.
Amerika Birleúik Devletleri de I. dünya savaúÕndan önce dünya gücü
boyutuna ulaúmÕú olmasÕna ra÷men, liderlik øngiltere’de idi. I. Dünya SavaúÕ
aynÕ zamanda Amerika’yÕ dünya liderli÷ine her boyutuyla taúÕmÕútÕ. MayÕs
1908’de yani savaútan kÕsa süre önce, Amerikan BaúkanÕ Roosevelt, Beyaz
Saray’da yaptÕ÷Õ bir toplantÕda úöyle bir gözlemde bulunuyor. Bu ulusun
önündeki en temel sorun kaynaklarÕmÕzÕn korunmasÕdÕr. Bizim ilk ve en
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önemli görevimiz evimizi düzene koyarak olanaklarÕmÕz çerçevesinde yaúamaya baúlamaktÕr. Bu söz orda söylendi ve orda kaldÕ. Çünkü o günden sonra kendi olanaklarÕ de÷il baúka ülkelerin olanaklarÕnÕ da denetleme programÕ
baúladÕ.
Ve iúin en ilginç Roosevelt 1908’de bu kararÕ aldÕktan sonra Amerika’nÕn maden ve mineral envanterini çÕkartmak için bir kuruluú oluúturuldu
ve o envanter de en kÕsa zamanda çÕkarÕldÕ. YÕl 1908 OsmanlÕ o sÕrada uyumaya devam ediyor. Fakat Cumhuriyeti kuran kuúa÷Õn bilmedi÷imiz bir
de÷erini söylemek istiyorum. O da 1935 yÕlÕnda Maden Tetkik Arama ødaresini kuruyor.
Ve Türkiye’nin maden envanterini çÕkarmaya baúlÕyor. Aradaki fark
25 senedir. 600 yÕlda açÕlan arayÕ cumhuriyet 25 senede bu alanda kapatmÕútÕr. Ve I. Dünya SavaúÕ bittikten sonra Avrupa’da øngiltere, Fransa, Almanya
yo÷un bir úekilde çeúitli alanlarda ticaret olarak madeni kaynaklara ve petrole nüfuz etmeye çalÕúÕrken aynÕ zamanda øngiltere parlamentosunda da bir
soru ortaya atÕldÕ. I. Dünya SavaúÕ petrol için mi çÕkarÕldÕ. Ve øngiliz Hükümeti bu iddialarÕ reddetti. Ancak, DÕúiúleri arúivi zamanÕndan erken açÕlmak
suretiyle toplumun bilgisine sunuldu ve anlaúÕldÕ ki evet, I. Dünya SavaúÕ
petrol çÕkarÕ için yapÕldÕ. AyrÕca unutmayalÕm ki, I. Dünya savaúÕ öncesinde
ve sonrasÕnda Fransa-Almanya çatÕúmasÕnÕn temelinde Alsas-Lorraine’in
demir cevheri yataklarÕnÕ kimin denetleyece÷i yer almÕútÕr. Fransa 1920 li
yÕllarda Savaú dönemi deneyimleri ÕúÕ÷Õnda bakÕr, manganez gibi o tarihlerde
stratejik önem kazanmÕú maddeleri stoklamaya baúladÕ. Bu örnek di÷er ülkeleri de harekete geçirdi, bir yandan stoklamalar artarken di÷er yandan da bu
stratejik maden ve mineral sahalarÕnÕn denetimini ele geçirme yarÕúÕ içine
girildi. ABD Kongresi 1939 yÕlÕnda dört yÕl için 100 milyon dolarlÕk ödenek
ayÕrarak stratejik maden stoklamasÕ yapÕlmasÕ kararÕ aldÕ, bu program, II.
Dünya SavaúÕ ile birlikte do÷an gereksinimin çok gerisinde kaldÕ. Ek kaynaklar tahsis edildi.
II. Dünya SavaúÕ petrol kaynaklarÕ kadar stratejik maden bölgeleri için
de yapÕldÕ. II. Dünya savaúÕndan sonra Amerikan DÕúiúleri BakanlÕ÷Õnda
stratejik planlama dairesinde çalÕúan George Kennan 1948 yÕlÕnda çok ilginç
bir gözlemde bulundu; “Biz dünya servetinin % 50’sine yakÕn kÕsmÕna sahip
olmakla birlikte dünya nüfusunun % 6.3’ünü oluúturuyoruz. Bu durumumuz
kÕskançlÕklarÕn ve öfkelerin hedefi olabilir. Gelecek dönemde bizim gerçek
amacÕmÕz bu dengesiz durumu sürdürebilmek için gerekli iliúkiler a÷ÕnÕ oluúturmaktÕr. Bunu gerçekleútirmek için bütün duygusallÕklarÕ ve hayalcilikleri
bir tarafa bÕrakÕp her yerde bütün dikkatimizi acil, ulusal hedeflerimiz üzerinde yo÷unlaútÕrmalÕyÕz. ønsan haklarÕ, yaúam standartlarÕnÕ yükseltmek,
demokratikleúme gibi gerçekçi olmayan hedeflere yönelik mu÷lâk ve gerçekçi olmayan söylemlere son vermeliyiz do÷rudan güç kavramÕyla karúÕla239

úaca÷ÕmÕz günler uzak de÷ildir.” II. Dünya SavaúÕndan sonra Amerika stratejik madenler ve minerallere yönelik olarak önce 5 yÕllÕk barÕú dönemi gereksinimin stoklamayÕ hedef aldÕ ancak mali boyutu nedeni ile bunu 3 yÕllÕk
gereksinim boyutuna indirdi.
II. Dünya SavaúÕndan sonra Amerika önce Avrupa komutanlÕ÷ÕnÕ kurdu. Avrupa komutanlÕ÷Õ aynÕ zamanda Afrika’yÕ da denetledi. Sonra Pasifik
komutanlÕ÷Õ, sonra da Hint Okyanusu komutanlÕ÷Õ kuruldu. Ve son olarak da
2008 yÕlÕnda Afrika KomutanlÕ÷Õ kuruldu. Niye Afrika KomutanlÕ÷Õ kuruldu? Çünkü Çin baúbakanÕ ve devlet baúkanÕ ve bakanlarÕ hemen her yÕl birkaç kez Afrika’da ekonomik yardÕm, projeleri destekleme ve maden yataklarÕna barÕúçÕl yolla el koyma sürecini baúlatmÕútÕ. Çin’in benzeri ekonomik
çÕkartmasÕ Güney Amerika’yÕ da kapsamaktaydÕ.
Bugün Orta Do÷u Projesi diye düúündü÷ümüz úey de aslÕnda yine
kaynak savaúÕnÕn bir boyutuyla Orta Do÷u’nun en zengin ve en ucuz maliyetli petrol ve do÷al gaz kaynaklarÕnÕ denetleyebilmeye yöneldi. Afrika’da
rejim de÷iúiklikleri, iç savaúlar ve benzeri birçok sorun yine kaynak denetimi
amaçlÕ olarak yapÕlmaktadÕr.
Birinci Dünya SavaúÕ’ndan bu yana bu kÕsa özeti yapmamÕn nedeni,
ekonomik büyüme ve katma de÷eri yüksek dÕú satÕmda bulunabilme artÕk
ileri teknoloji ürünleri üretebilme ile yakÕndan ilgili konuma geldi. øleri teknoloji ürünleri üretebilmek için de stratejik önem taúÕyan maden ve minerallerin arz güvenli÷ini sa÷lamÕú olmayÕ da gerektirmektedir.
DolayÕsÕyla 21 inci YüzyÕlda ulusal planlamamÕzÕ yaparken dünyadaki
bu tarihsel geliúimleri de göz önünde bulundurarak katma de÷eri yüksek ve
ileri teknoloji ürünlerinin ham madde gereksinimlerinin arz güvenli÷ine
iliúkin düúünceleri, programlarÕ ve planlarÕ da yapma konusuna gereken
önemi vermemiz gerekti÷ine dikkat çekmek istiyorum. Bugün herkes gibi
Türkiye de nükleer santral kurmak istiyor ama nükleer enerjinin ham maddesine ulaúmanÕz belirli kÕsÕtlamalara ve kontrollere tabi.
Bundan sonra de÷inmek istedi÷im bir baúka boyut. Madenler konusu
çok önemli. Ama parasal kaynak da en az onlar kadar önemli. øúte paranÕn
denetimine yönelik mekanizma da II. Dünya SavaúÕndan sonra Bretton Woods ile kuruldu. Ve dünyadaki hangi ülkenin ne kadar kaynak kullanaca÷ÕnÕ
da Bretton Woods’da kurulan IMF ve Dünya BankasÕ gibi kuruluúlar belirlemeye baúladÕlar. Konunun ayrÕntÕsÕna girmeden bir örnek verece÷im.
Mesela Türkiye planlamasÕyla demir çelik üretimini artÕrmak için
Dünya BankasÕ’na baúvurdu÷unda Ere÷li Demir Çelik’in tevsii için kredi
verilmedi. AynÕ úekilde Güneydo÷u Bölgesi’ndeki GAP projesi çerçevesindeki barajlar için de su haklarÕ savÕ ileri sürülmek suretiyle finansman veril240

medi. Keban dÕúÕnda. Bir süredir, verimli tarÕm alanlarÕ ve su kaynaklarÕ da
stratejik de÷er kazandÕ ve bu alanlarÕn denetlenmesi için de yo÷un mücadele
baúlamÕú durumda.
DolayÕsÕyla parasal kaynaklar ve maden ve mineral kaynaklarÕnÕn böyle denetlendi÷i bir ortamda Türkiye bu konudaki geliúmeleri bilmeden yapaca÷Õ her türlü planlama çalÕúmalarÕ hayalcilikten öteye geçemez. Çünkü bu
konuda savaúlar veriliyor.
ùimdi Türkiye için söyleyece÷im son úey de bu bilgilere ek olarak son
12 yÕl içinde insan gücü planlanmasÕnda ve bu ba÷lamda e÷itim kalitesinde
çok büyük düúüúler yaúanmaya baúlandÕ. E÷itim yapÕsÕ ve içeri÷indeki bu
erozyonu süratle düzeltecek çalÕúmalar yapÕlmaz ise, yapÕlacak Planlama
çalÕúmalarÕ kendimizi avutmaktan öte bir anlam taúÕmayacaktÕr.
O nedenle Türkiye’nin 21. YüzyÕlda yapaca÷Õ planlamanÕn en az ilk
Beú YÕllÕk PlanÕ baúta e÷itim olmak üzere di÷er alanlarda ciddi bir onarÕm
planÕ olmak durumundadÕr.
ùimdi Panel’deki di÷er konuúmacÕlarÕn de÷erli çalÕúmalarÕnÕ dinleyelim.
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Yirmi Birinci YüzyÇlda Planlama ve Rekabet
Cengiz YALÇIN(*)
Türkiye'nin yirmi birinci yüzyÕlda rekabet profili, ancak küresel ekonominin kimi
temel kavramlarÕ ve parametreleri not edilince
anlam kazanÕr. Geliúme olgusuna tarihsel bir
perspektif içinde bakÕldÕ÷Õnda, 17. YüzyÕlda
ülkeler arasÕnda derin bir geliúmiúlik farkÕnÕn
olmadÕ÷Õ görülür. Avrupa ve OsmanlÕ imparatorlu÷u sÕnÕrlarÕ içinde yaúayan halk, kabaca
benzer yaúam standartlarÕna sahiptiler. Ancak
15-17’inci yüzyÕllar arasÕnda Avrupa'da idrak
edilen bilimsel devrim ve onun bir türevi olarak
18. yüzyÕlda baúlayan endüstriyel devrim bu
co÷rafyalarda yer alan ülkeler arasÕnda yaúam standardÕnÕ önemli ölçüde
de÷iútirivermiútir. Bilimsel ve endüstriyel devrimin mantÕ÷ÕnÕ kavrayan ve
yaúama geçiren ülkelerde milli gelir sürekli artÕp halk zenginleúirken, kavrayamayan ülkelerde halk sürekli fakirleúmiútir. Küçülen ve küreselleúen Dünya’mÕzda bilimi ekonomi ile iliúkisi olmayan entelektüel bir de÷er olarak
algÕlamak ve geliúme ile ilgisini kavrayamamak, geçmiúte yapmÕú oldu÷umuz yanÕlgÕlara bir yenisini ekler. øçinde yaúadÕ÷ÕmÕz bilim ça÷ÕnÕn böyle bir
yanÕlgÕya, hoú görüsü beklenemez. Ba÷ÕmsÕzlÕk, bilim ve teknoloji düzleminde kazanÕlÕr ve sürdürülür. UmarÕm ülke siyaseti, iktidarÕ ve muhalefeti
ile Atatürk döneminde 1933 gerçekleútirilen üniversite reformunda oldu÷u
gibi, bilim düzleme ayak basar, uzaktan bakmaz.
Gelece÷in mesleklerini ekonomiye yön veren bilimsel geliúmeler ve
buna dayalÕ olarak ortaya çÕkacak yeniklikçi teknolojiler belirleyecektir.
PlanlÕ ekonomi bu gerçekten kendini soyutlayamaz
Bilimsel, teknolojik, politik geliúmelerin tetikledi÷i küreselleúmenin oluúturdu÷u problemlerin çözümü Sürdürülebilir KalkÕnma (Sustainable Development) gibi yeni bir modelinin kurgulanmasÕna neden
olmuútur.
Son 20 sene içinde yaúanan krizler serbest piyasa ekonomisinin masum olmadÕ÷ÕnÕ göstermiútir. Sürdürülebilir kalkÕnma modeli Davos, OECD,
(*)

Prof. Dr. ODTÜ (Emekli).
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IMF, Dünya BankasÕ veya Birleúmiú Milletler gibi uluslararasÕ çeúitli platformlarda en ince ayrÕntÕlarÕna kadar tartÕúÕlmÕú ve problemlerin çözümü,
bilimsel geliúmelerin, ekonominin, kurumsal reflekslerin ve toplum de÷erlerinin uyum içersinde ele alÕnmasÕ úartÕna ba÷lanmÕútÕr. Bu refleksi kurumlarÕna kazandÕramayan ülkelerin yirmi birinci yüzyÕlda rekabet úansÕ olmayacaktÕr.
Küreselleúme kendi yol haritasÕnÕ kendisi çizmektedir ve çizmeye devam edece÷i görülmektedir. Sermayenin, bilginin, teknolojinin, iú gücünün
serbest dolaúÕmÕ artÕk önüne geçilmeyecek ve önüne geçilmesi gerekmeyen
bir sosyal olgu haline gelmiútir. Önemli olan bu liberal refleksi üretim süreçlerine aktarabilmektir. Ülkemiz sermayenin serbest dolaúÕmÕnÕ, özellikle
sÕcak para giriúlerini, ekonomik kalkÕnmasÕnÕn vazgeçilmez bir girdisi olarak
kabullenmiútir. Sermaye giriúinin sürdürülebilir olmasÕ, durumsal olmaktan
çÕkarÕlÕp yapÕsal hale dönüútürülmesi politik bir problemdir ve istihdamÕ
ilgilendirir. Kritik yönetim becerisi gösteren ülkeler küreselleúmenin oluúturdu÷u dinamiklerden kendi ülkelerine belli refah düzeyi getirme baúarÕsÕnÕ
ancak sürdürülebilirli÷i sa÷layarak göstermiúlerdir. Sürdürülebilir özellik
kazanmayan geliúmelerin krizler do÷urmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr. Küreselleúen
iúsizlik problemi her alanda sürdürülebilirli÷i sa÷layan planlama ile çözülebilir.
Küreselleúmenin etkisi altÕnda kalan yüksekö÷renim kurumlarÕnÕn yönetim anlayÕúlarÕnda ve politikalarÕnda son otuz sene içinde önemli de÷iúiklikler meydana gelmiútir ve de÷iúim durmadan devam etmektedir. KuruluúlarÕndan itibaren devlet monopolisi altÕnda çalÕúan Avrupa’nÕn köklü üniversitelerinin topluma ve devlete karúÕ üstlendikleri sorumluluklar farklÕ yönlerde
geliúmektedir. Liberal Pazar ekonomilerinin ve insan haklarÕna saygÕlÕ sosyal
düzen taleplerinin yaygÕnlaúmasÕ, üniversite ve toplum iliúkilerine, Dünya
üzerindeki hiç bir üniversiteyi dÕúlamayan, ciddi sorumluluklar getirmiútir.
Serbest pazar ekonomisinin dünyaya dikte etti÷i piyasa egemenli÷inin, yalnÕz dünyanÕn baúÕna de÷il gezegenin baúÕna açtÕ÷Õ krizlerden çÕkÕú yolunu,
geçmiúte oldu÷u gibi, yine üniversiteler bulacaktÕr. YalnÕz AB ile de÷il dünya ile siyasi bütünleúme süreci yaúayan ülkemiz üniversiteleri kendilerini bu
yeni geliúmelerden soyutlayamazlar.
østihdam, rekabet, planlama ve gelece÷in mesleklerini belirleyebilme her ülke için ça÷Õn koúullarÕna uygun bir e÷itim politikasÕnÕn uygulanmasÕna ba÷lÕdÕr. Küreselleúme e÷itim kalitesini geliúmenin temel
parametresi olarak dikte etmektedir. Toplum bireylerini kültürel ve
ekonomik de÷er üretmek için e÷itir.
Bu ba÷lamda en önemli de÷iúim üniversite kavramÕnda yaúanmaktadÕr. Üniversitelere geçmiúte, aralarÕnda sÕnÕrlÕ rekabet bulunan kültürel ve
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hizmet de÷erleri üreten kâr amacÕ gütmeyen soylu kuruluúlar olarak bakÕlmÕútÕr. Devlet tarafÕndan finanse edildiklerinden e÷itim sistemlerinde nelerin
ö÷retilece÷i ne kadar süre içinde ö÷retilece÷i, diploma alan ö÷rencilerin ne
gibi haklara sahip olaca÷Õ hep devlet tarafÕndan saptanmÕútÕr. Ülkemizde
YÖK, üniversitelerde okutulacak derslere dahi karÕúmaktadÕr. Geçmiúte üniversitelerinin iúlevlerini devlet, ülkeye hizmet edecek elemanlarÕ yetiútirmek
olarak benimsemiútir. Günümüzse ise üniversitelerin iúlevleri ülke sÕnÕrlarÕnÕn dÕúÕna taúarak küreselleúmenin zorunlu kÕldÕ÷Õ hedefler ile uyumlu hale
getirilmektedir. Di÷er bir de÷iúle sosyal yaúamÕn sÕnÕrlar ötesi iúleyiúi devletin üniversitelerden beklentileri kendine hizmet edecek elemanlarÕ yetiútirme
iúlevinin ötesine taúmÕútÕr.
Üniversitelere bütçeden aktarÕlan kaynaklar, vergi mükelleflerini rahatsÕz edecek sÕnÕrlar yaklaúmÕútÕr. Bu durum karúÕsÕnda üniversiteler ve
devlet arasÕndaki iliúkiler, üniversiteleri devlet tarafÕndan finanse edilmenin
dÕúÕnda yeni finans modelleri bulmaya zorlamÕútÕr. YakÕn geçmiúte parlak
ö÷rencileri kendilerine çekmek için üniversiteler arasÕnda centilmenlik sÕnÕrlarÕ içinde yürütülen yarÕú, bilgi kaynaklÕ üretim ekonomisin (Knowladge
Based Economy) egemen oldu÷u geliúmiú ülke üniversitelerinde bilgi üretimini amaçlayan rekabete dönüúmüútür. Türkiye'de böyle bir yarÕú yoktur.
Üniversiteler gençleri, reklam yaparak kendilerine çekme gayreti içindedirler. Ö÷retim üyemiz Prof. Dr. X bu sene fizik, kimya, fizyoloji veya ekonomi
dalÕnda Nobel aldÕ gibi bilgiye de÷er verme gayretleri anlam taúÕmamaktadÕr.
Küreselleúme bilgiyi sermaye kadar üretimin vazgeçilmez bileúeni
haline getirmiútir. Türkiye yüksek katma de÷er veren bilgi kaynaklÕ üretim
ekonomisine, üniversitelerimiz küresel bilgi pazarlarÕna yeterli sayÕda ve
de÷erde bilgi aktaramadÕ÷Õndan geçememiútir. Bu nedenle mobil telefonlar
bile ithal edilmektedir. Türkiye dünya siyasetinde kendisine, geliúmiú insan
sermayesine ra÷men, çok dar bir alan yaratabilir. Bilim ve teknoloji bir milli
politika haline getirmedikçe ülke zorlanÕr. Kendi dijital istihbaratÕnÕ bile
yapamaz. Günümüzdeki durum budur.
Küreselleúme, üniversiteleri ekonomik de÷er üretim sisteminin önemli
aktörleri haline getirmiútir. Üniversite kaynaklÕ bilgiler en hÕzlÕ úekilde pazarda ekonomik de÷ere dönüútürülmektedir. ABD, AB ve Japon üniversitelerinin yerleúkelerinde kurulan araútÕrma-geliútirme merkezleri, teknoparklar
veya bilim köyleri, bilginin pazar de÷eri olan ürüne dönüútürüldü÷ü birer
proje bürosu gibi çalÕúmaktadÕrlar. SøLøKON VADøSø gibi isimler ile anÕlan
bilim köylerinde, üniversite yerleúkelerinde, tekno-parklarda, atom ve atom
altÕ boyutlarda maddeyi kontrol altÕna alan nano-teknoloji geliútirilmektedir.
ønovasyon, atomik boyutlarda bilgi ve teknolojiye egemen olmadan baúarÕlacak bir etkinlik de÷ildir. Fransa'nÕn Akdeniz kÕyÕlarÕndaki Sophia Antipolis
bilim úehrinde temel ve uygulamalÕ bilimlerde doktora yapmÕú on binlerce
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uzman ülkelerini bu yeni teknolojiye hazÕrlamaktadÕr. NasÕl Stanford Üniversitesi Silikon vadisindeki giriúimcilere bilgi üreterek destek veriyorsa,
Nice Üniversitesi de Antipolis de gerekli aynÕ bilimsel deste÷i vermektedir.
Etkinlik alanÕ øtalya'dan øspanya'ya kadar uzanan bu bölge de TELECOM
VADøSø olarak bilinir. Benzer kuruluúlar Almanya øngiltere ve Rusya'da
faaliyet halindedir. Bir ülkenin bilimsel kalitesi, özellikle temel bilimlerdeki
kalite, yani fizik, kimya, matematik ve biyolojideki kalite, uluslararasÕ düzeyde de÷ilse, maalesef ülkemiz bu durumdadÕr, vadi kurmamÕz, Tanzimat
döneminden beri uyguladÕ÷ÕmÕz taklitçilikten öte bir anlam ifade etmez. Bilgi ve insan kalitesi günümüzde herhangi bir yatÕrÕm için öngörülen sermaye
kadar önem kazanmÕútÕr. Ülkemizde üniversiteler ekonomik de÷er üreten
zincirin bir halkasÕ olmaktan çok tüketen zincirin bir halkasÕdÕr. øúin daha da
kötüsü siyasetin bu konuda kesin bir fikre sahip olmayÕúÕdÕr. ùekilde bilgi
kaynaklÕ üretim ekonomisinin sistem çözümü verilmiútir. Buradan anlaúÕlaca÷Õ gibi, bilginin ekonomik de÷ere dönüúmesinde üniversiteler araútÕrma
geliútirme merkezleri ve endüstri baúrol oyuncularÕdÕr. Sermaye daha sonra
gelmektedir. Dijital teknolojilerin devleri neredeyse sÕfÕr sermaye ile yola
çÕkmÕútÕr.
Bilgiyi üretime dönüútüren planlama úekilde çözümü verilen sisteme
göre yapÕlÕr. Geliúmiú pazar ekonomilerinde üniversitelerde üretilen bilgi,
örne÷in yarÕ-iletkenlerin galvonometrik özellikleri, A-G merkezlerinde akademisyenler, araútÕrma geliútirme uzmanlarÕ ve üretici úirket mühendislerinin
ortak çalÕúmasÕ ile proto tip ürün haline getirilir. Bu süreç úeklin üst tarafÕnda
gösterilmiútir. Endüstri ise geliútirilen proto tipi üretim hattÕna sokarak reel
ekonomiye kazandÕrÕr. østihdam bu süreçte do÷ar. Türkiye gibi üniversiteleri
yeterince geliúmemiú ülkelerde, ne kadar zorlansa da, sanayi ve üniversiteler
arasÕnda ekonomik de÷er üretmeye yönelik iúbirli÷i sa÷lanamaz. Nedeni
üniversitelerimizin küresel bilgi pazarÕna yeterli de÷erde bilgi sunamamasÕ,
sanayi úirketlerinin A-G kültürüne sahip olmayÕúÕdÕr. Bu durum úeklin alt
tarafÕnda gösterilmiútir. Üniversite ve sanayi bir birinden kopuk kurumlardÕr.
ùimdi üniversitelerimiz neden küresel bilgi pazarÕna yeterli de÷erde bilgi sunamamaktadÕr sorusunu yanÕtlayalÕm.
Önümüzdeki yüz sene içinde ülkelerin gücü ve siyasi etkinli÷i, nanoteknoloji, bilgi teknolojileri ve dijital teknoloji kulvarlarÕnda ne kadar hÕzlÕ
koúmalarÕna ba÷lÕ olacaktÕr. Nano bir fiziksel büyüklü÷ün milyarda biri demektir. Örne÷in nano saniye, saniyenin, nano-metre, metrenin, milyarda biri
anlamÕnÕ taúÕr. Maddenin bu boyutlardaki, yani atomik ve moleküler boyutlardaki dinamiklerini, kuantum mekani÷i açÕklar. AdÕ üstünde nano-teknoloji
kuantum mühendisli÷idir. Bir úey yapmak istiyorsak önce gençlerimize kuantum fizi÷ini ö÷retmemiz gerekir; bilgi ça÷ÕnÕn kapÕsÕnÕ ancak öyle açabiliriz. Kuantum fizik bilmeden katma de÷eri yüksek nano-teknoloji yani bilgi
kaynaklÕ üretim aúamasÕna geçilemez.
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Devlet ve vakÕf üniversitelerinin fen ve mühendislik fakültelerinin
programlarÕnÕ inceleyiniz. ODTÜ, Bilkent; SabancÕ, Bo÷aziçi Üniversiteleri
dÕúÕnda kuantum mekani÷inin okutuldu÷unu bir üniversite göremeyeceksiniz. Belki bir iki tane daha olabilir, ben bilmiyorum. Kuantum mekani÷i
bilmeyen gençler nasÕl katma de÷eri yüksek tasarÕm yapabileceklerdir. Ülkemizin e÷itim sistemini baútan aúa÷Õ gözden geçirmeden ve en kÕsa zamanda nedensellik ilkesine dayanan bir e÷itim sistem oluúturmadan bilgi ça÷Õ
sosyolojik alt yapÕsÕna sahip olamayÕz. Bu yapÕlmadÕ÷Õ takdirde baúkanlarÕmÕz, bakanlarÕmÕz, baúbakanlarÕmÕz siyaset yapmakta halkÕmÕz geçinmekte
zorlanÕr.
Bir deneme yapalÕm ülkemizin en seçkin mühendislik fakültelerinden
mezun, örne÷in 100 tane elektrik mühendisini geliúi güzel seçelim ve onlara
basit kuantum mekani÷i problemleri soralÕm. Sonuç úaúÕrtÕcÕdÕr. Mühendislik
fakültelerine ülkemizin en seçkin ö÷rencileri giriyor. E÷er sistem onlara
21’inci yüzyÕlÕn bilgisini vermiyorsa, o gençlerin suçu ne? Bu gençler küreselleúen dünyada bu e÷itimleri almÕú meslektaúlarÕ ile nasÕl rekabet edecek,
bunlarÕn sorumlusu kim?
Bir vakfÕn üniversite açabilmesi için fen fakültesinin kurulmasÕ úart
koúuluyor. Gazetelerdeki ilanlarÕnda, anlÕ úanlÕ vakÕf üniversitelerin fen ve
mühendislik fakültelerinin bölümleri sÕralanÕyor. Rektörler TV ekranlarÕna
çÕkÕp üniversitelerini överek pazarlÕyorlar. Öyle üniversiteler var ki, fen ve
mühendislik fakülteleri var fakat fizik, kimya hatta kimilerinde matematik
bölümleri yok. Buralardan nasÕl mühendis çÕkÕlÕr. Rektörler bize gelin mühendis olacaksÕnÕz diyor. Matematik, fizik ö÷renmeden mühendis olunur
mu?
Bilgi ça÷ÕnÕn mimarÕ, yani toplumun kültürel yapÕsÕndaki dönüúümleri
sa÷layacak özgün bilgi üreten üniversiteler ve araútÕrma merkezleridir. ùimdi
kendimize úu soruyu yöneltelim ve dürüstçe yanÕt verelim, bilim ve teknoloji
sistemimiz toplumda bu de÷iúimi sa÷layacak kaliteye sahip midir? Ülkemiz
üniversitelerimizin uyguladÕklarÕ programlar ve ürettikleri özgün bilgi, uluslararasÕ pazarda de÷er ifade edebiliyor mu? Bu soruya evet demek mümkün
de÷ildir. De÷iúimi sa÷layan nano-teknoloji, dijital teknoloji ve bilgi teknolojileri iç içe geçmiú bir bütündür; hem ekonomik de÷er üretiyor hem de bu
ekonomik de÷eri siyasi güce dönüútürüyor.
Kendi HERONUNU, kendi PRETODORUNU, kendi iletiúim sistemini, kendi yongasÕnÕ, kendi uydusunu kendisi yapamayan Türkiye bir gerçek olarak karúÕmÕzdadÕr. MayÕnlarÕ temizleyip Mehmetçiklerin úehit olasÕnÕ
önleyemiyoruz. AmerikalÕ askerler hiç mayÕna basmÕyor. Kendi elektronik
istihbaratÕmÕzÕ kendimiz yapamadÕ÷ÕmÕz için Uludere’de 34 vatandaúÕmÕz
öldü, uça÷ÕmÕz düútü ne oldu÷unu dahi bilemiyoruz. Önceki komutanlardan
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birisi Kandil ‘i kast ederek biri bizi gözetliyor haline geldi diye dÕú kaynaklÕ
optik istihbaratÕ övdü. BunlarÕn nedenleri üzerinde düúünmek zorundayÕz.
Kurda sormuúlar boynun neden kalÕn ‘kendi iúimi kendim görürüm de ondan’ diye yanÕt vermiú. Lafa bakarsan etraf kurt dolu ancak boyunlarÕ kalÕn
de÷il. Fatih Sultan Mehmet, Kostantinopolusu zapt edip østanbul yaptÕ÷Õnda,
Amerika kÕtasÕ keúfedilmemiúti.
1946 yÕlÕnda kurulan øsrail'in HERONUNA muhtaç olmak bize yakÕúÕr
mÕ? Siyasi gücün kayna÷Õ e÷itilmiú toplum e÷itilmiú kuúaklar, yani insan
sermayesidir.
Dünya bilenler ve bilmeyenler olarak ayrÕúacak, bilenler efendi bilmeyenler bilenlerin emrine girecektir. AkÕllÕ tahta çok önemli, ondan da önemlisi o akÕllÕ tahtayÕ tasarlayabilen ve üreten kafadÕr. Bu kafaya sahip miyiz
veya yakÕn bir gelecekte sahip olabilecek miyiz siz karar verin.
Bilgiyi üreten, depolama, da÷Õtma, ulaúma, kullanma e÷itimi almÕú her birey için her meslek gelece÷in mesle÷i olacaktÕr. øster muhasebeci ister hukukçu ister beyin cerrahÕ ol fark etmez.
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Kaynaklar, Sanayi, Bilgi, Model....
Özlem YÜZAK (*)
Descartes: “Cogito, ergo sum”
Düúünüyorum, öyleyse varÕm

Bilen, ö÷renen, geliútiren ve planlayÕp
kuran varlÕklar oldu÷umuz için tarÕm toplumu,
sanayi toplumu ve derken bilgi toplumu süreci
içine girdik... Bilgi toplumunu sanayi toplumundan ayÕran temel unsurlardan biri üretimin
hemen hemen bütün alanlarda tamamen uzmanlaúmanÕn ya da baúka bir deyiúle entelektüel sermayenin yönetimine girmesi.
Bilgi Toplumunun arkasÕndaki ana güç;
fizik, kimya, tÕp, biyoloji gibi temel bilimlerdeki araútÕrmalarÕn nanometrik, atomik ve moleküler küçüklüklere inmesi ve
elde edilen bilgilerin teknolojik olarak kullanÕlmalarÕ ve ürünlere dönüútürülmeye baúlanmasÕydÕ... Öyle de oldu. Bugün yaúamÕmÕzÕn her alanÕnda bu
ürünler var. Gözümüzü onlarla açÕyoruz, cep telefonlarÕ, internet baúta olmak
üzere... AkÕllÕ giysiler, optik okumalar, dijital sistemler, sensörler, tÕbbi cihazlar, karbon elyaf gibi teknolojik ürünler...
Bunu kimler yaptÕ? Bilimin gücüne inananlar, üniversitelerinde- ARGE merkezlerinde üretilen temel yetkinlikleri teknolojiye dönüútürüp kendi
ürünlerinde kullananlar...
TÕpkÕ sanayi toplumuna geçiúte oldu÷u gibi burada da ana yönelim belirleyici ülkelerde, zengin ülkelerde ortaya çÕktÕ ve oradan dalga dalga dünyaya yayÕlmaya baúladÕ. Bu aslÕnda bir fÕrsattÕ. Çin, Güney Kore, Hindistan
gibi zengin kuzeyin dÕúÕndaki kimi ülkeler bilgi toplumu içinde yer almayÕ
kendine hedef olarak benimsedi, kimi ülkeler ise süreci yönetmek yerine
kendi akÕúÕna bÕraktÕlar. Sonuçta aralarÕnda Türkiye’nin de bulundu÷u ülkeler bilgi toplumlarÕnÕn ürettikleri teknoloji ve ürünleri satÕn alÕyor...
2013’ün son günlerinde gazetede çalÕúma masamÕn üzerine bÕrakÕlan
bir paketi açtÕ÷Õmda içinden 600 sayfalÕk bir kitap çÕktÕ. ABD eski Baúkan
(*)

Gazetici-yazar, Cumhuriyet Gazetesi.
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YardÕmcÕsÕ Al Gore’un “Gelecek” adlÕ kitabÕ. Biliyorsunuz aynÕ zamanda
her ne kadar bu tartÕúmalÕ bir konu olsa da, Nobel BarÕú Ödülü’nün de sahibi.. Son dönemde küresel iklim krizi ile ilgili ciddi çalÕúmalarÕ var. Kitaptan
gelece÷e iliúkin bir kaç alÕntÕyÕ birazdan yapaca÷Õm ama önce úunu söylemek
istiyorum. Dikkatimi çeken bir hususu; ABD Temsilciler Meclisi’ne 1976
yÕlÕnda seçilen genç bir üye olarak, kongre üyeleri ve senatörlerden oluúan 2
partili bir alt komisyonda görev aldÕ÷ÕnÕ anlatÕyor. Yeni teknolojilerin ve
bilimsel keúiflerin üzerine peúpeúe çalÕútaylar düzenlemiúler; iú ve bilim
dünyasÕndan liderlerle buluúmuúlar. AyrÕca Kongredeki 200 alt komiteyi de
ilerideki 20 yÕlda ortaya çÕkmasÕnÕ bekledikleri en önemli konular üzerinde
yayÕnlar yapmaya, toplantÕlar düzenlemeye ikna etmiúler; ayrÕca gelecekle
ilgili önde gelen düúünürler ve fütüristlerle buluúmuúlar... Bu ABD’de aslÕnda bir gelenek. Bugüne kadar düzenli olarak yapÕlan...
BunlarÕ okurken bizim TBMM’yi hayal ettim. Havalarda uçuúan tekmeleri, komisyonlardaki polemikleri, gece yarÕlarÕ gizlice yasalaúan tasarÕlarÕ...
Bilgi Toplumu olmak öncelikle bir zihniyet iúi. Bilimi kendine öncü
olarak seçmek, ekosistemi bunun eksenine yerleútirmek.
Türkiye’de ise üniversitelerin talep yok gerekçesiyle temel bilimler
fakültelerini kapatmasÕ, teorik matematik ve fizik araútÕrmalarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ
Feza Gürsey AraútÕrma Merkezi’nin kapÕsÕna kilit vurulmasÕ; Bakan’Õn ara
eleman ülkesiyiz úeklindeki konuúmalarÕ... Hepsi bilgi toplumunun tam tersi
bir zihniyetin dÕúa vurumlarÕ...
Buna karúÕn teknolojiyi çok seviyoruz, tabii yaúamlarÕmÕzÕn vazgeçilmesi haline gelen biliúim ve iletiúim ürünlerini de.
DonanÕm için, cep telefonlarÕ, tabletler, yüksek teknoloji ürünleri için
avuç dolusu paralar saçan bir ülkeyiz ama iú üretime gelince nal topluyoruz.
OECD’nin inceledi÷i 44 ülke arasÕnda ihracatÕnda ‘Yüksek Teknoloji’ni
payÕnÕn en düúük oldu÷u ülkeyiz. Binde 4,5 ile.
Mesle÷im gere÷i gerek yurtiçi gerekse yurtdÕúÕnda pek çok toplantÕya
katÕlÕyor, sanayi kuruluúlarÕnÕ fabrikalarÕnÕ geziyor, söyleúiler yapÕyorum...
Kaçan fÕrsatlar ülkesi Türkiye...
FATøH PROJESø:
FATøH projesi örne÷in. AdÕ üstünde: E÷itimde FÕrsatlarÕ ArttÕrma ve
Teknolojiyi øyileútirme Hareketi. ͒“Ama fÕrsat de÷erlendirilemedi. Ö÷rencilere da÷ÕtÕlan tabletlerin arkasÕnda 1 milyar dolarlÕk yazÕlÕm var ve bir kez
bile ihaleye çÕkÕlmadÕ. Gerek içerik, gerek ö÷renci yönetimi yazÕlÕmlarÕnda
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yerli úartÕ aransaydÕ, di÷er ülkelere bile kendi modelimizi kendi markamÕzÕ
ihraç ederdik.”:
YAZILIM: Türkiye’yi ata÷a geçirebilecek yegâne konu.
Ancak ne yazÕk ki bir türlü önemsenmeyen, bir türlü gündeme giremeyen... NETAù Genel Müdürü Müjdat Altay’Õn “bundan 9 yÕl önce kimseye hatta TÜBøTAK’a bile yazÕlÕmÕn bir Ar-Ge oldu÷unu kabul ettirememiútik” sözleri ise acÕ gerçekler.
Ben úu sorularÕn yanÕtÕnÕ bir türlü bulamÕyorum: Devlet neden yerli
yazÕlÕm kullanÕlmasÕ konusunda öncü rol üstlenmiyor?
Neden BankacÕlÕk yazÕlÕmÕnda Türkiye dünyaya örnek oluyor ama
dünyaya yazÕlÕm satamÕyor?
Kamu ihalelerinde “yüzde 15 pahalÕ olsa dahi yerli yazÕlÕm teúvik edilecek” kararÕ neden hâlâ kâ÷Õt üzerinde?
Ar-Ge’ye verilen teúvikin artmÕú olmasÕ önemli ancak iú bununla bitmiyor. ønsan kayna÷ÕmÕz da hayli iyi. PÕrÕl pÕrÕl mühendislerim, çantasÕnÕ
kapÕp Rusya’ya Çin’e koúan yazÕlÕmcÕlarÕmÕz biliúimcilerimiz var ama orkestra úefli÷i eksik. Savunma Sanayi’nde yerli úartÕnÕ arttÕrÕlmasÕ ile 2003
yÕlÕnda yüzde 24’lerde olan yerli payÕ yüzde 51’e çÕkmÕú. Demek ki baúarÕyor bizim mühendisimiz. Peki, Neden biz de gö÷sümüzü gere gere bizim de
küresel úirketlerimiz dünyaca ünlü markalarÕmÕz var diyemiyoruz. Türkiye
ile aynÕ dönemde ekonomisini geliútirmeye baúlayan Güney Kore’nin markalarÕ dünyayÕ sarsÕyor oysa. Çin hatta Hindistan bile yüksek teknoloji ihracatÕnda bizden önde. ͒Gelip, “zihinsel eúi÷i aúabilmek” konusunda tÕkanÕp
kalÕyoruz. Bunu bir türlü aúamÕyoruz. Ya da belki kÕsa vadeli karar almak,
kolaycÕlÕ÷a kaçÕú...demek mi daha do÷ru?
Öyle olunca da iúin kolayÕ seçiliyor. ønúaat, kentsel dönüúüm, talan,
imar planlarÕ de÷iúiklikleri, rüúvetler, rant...
Metro, vagon vs...
Seçimler yaklaútÕkça AKP’nin icraatlarÕnÕ allayÕp pullamasÕ da afiúlerde, göz alÕcÕ panolarda yerlerini alÕyor. Bunlardan biri de ardÕ ardÕna hizmete
girecek metro hatlarÕ. ùimdiden 2019 yÕlÕnÕn reklamlarÕ yapÕlÕyor.
Bir küçük hesap yaptÕm. 2010-2025 yÕllarÕ arasÕnda Türkiye’nin raylÕ
sistem araçlarÕ ihtiyacÕ úöyle:
2010-2015: 1700 araç͒
2015-2020: 1850 araç͒
2020-2025: 1950 araç͒
Toplam: 5500 araç.͒
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Son 10 yÕlda tramvay-metro araçlarÕ alÕmÕnda ortalama bir araç setinin
maliyeti 3 milyon dolar. Taksim-HacÕosman arasÕndaki metro araçlarÕna
baktÕm. Ço÷u Güney Koreli Hyundai firmasÕnÕn. G. Kore 1950 savaúÕndan
Kore’nin bölünmesiyle çÕkmÕú bir ülkeydi. 60 yÕlda en az 5 dünya devi marka yarattÕ.
Türkiye ne yaptÕ?͒
AslÕnda raylÕ sistemleri Türkiye de rahatlÕkla yapabiliyor. Bunu gördük. Hatta yerli firmalar 3 milyon dolarlÕk araç setini 1 milyon dolara üretebildiler. Kendine yetebilece÷i gibi bölge ülkelerinin de ihtiyaçlarÕna yanÕt
verebilecek úekilde sektör desteklenebilirdi. YapÕlmadÕ. ZamanÕnda yapÕlmadÕ, ancak bir iki sene önce baúlandÕ.
Türkiye uzun menzilli füze sistemlerini Çin’den alacak. Dostumuz Ali
Akurgal bir küçük not yolladÕ: “Yetenek açÕsÕndan bir eksi÷imiz oldu÷unu
düúünmüyorum. Geçen hafta ikincisi ‘Büyükada’ adÕyla donanmaya teslim
edilen MøLGEM’in hem savaú yönetim sistemi, hem de torpido atÕú kontrol
sistemi tümüyle yerli” diyerek úu bilgiyi aktardÕ: “TÜBøTAK UME’de günde 10 litre füze yakÕtÕ üretebilir duruma gelindi, hatta 100 litreye çÕkartacak
yatÕrÕma da baúlandÕ. Savunma sanayii, birçok teknolojinin ilk olarak ortaya
çÕktÕ÷Õ, sonradan sivil kullanÕma aktarÕldÕ÷Õ yer. ønternet, e-posta hatta tavanÕzÕn dibindeki teflon, hep savunma sanayiinden sivile aktarÕlmÕú teknolojiler...”
Ama bir türlü bu baúarÕlan ülkeye eúik atlatamÕyor... Neden?
Peki, bundan sonra?
Al Gore’un “Gelecek” kitabÕna geri dönmek istiyorum. ABD eski
Baúkan YardÕmcÕsÕ Al Gore “Gelecek” adlÕ kitabÕnda Küresel De÷iúimin
Dinamiklerini 6 baúlÕk altÕnda topluyor:
KÕsaca özetlemek istiyorum:
1- Geçmiúle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda sermaye akÕúÕyla, iúgücüyle, tüketici
piyasalarÕyla ve ulusal hükümetlerle bütünüyle yeni ve de÷iúik bir
iliúkide, tamamen entegre, ö÷eleri birbirine derinden ba÷lÕ bir
küresel ekonominin ortaya çÕkÕúÕ.
2- Milyarlarca insanÕn duygu ve düúünceleri arasÕnda ba÷ kuran ve
onlarÕ hÕzla geniúleyen veri yÕ÷ÕnlarÕna, a÷lara, akÕllÕ cihazlara,
robotlara, düúünen makinelere ba÷layan küresel bir iletiúim a÷ÕnÕn
ortaya çÕkÕúÕ
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3- Daha önceki ve ABD’nin küresel liderli÷inden farklÕ tamamen
yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri güç dengesinin ortaya çÕkÕúÕ
4- Aúa÷Õdaki alanlarda hÕzlÕ ve zararlÕ bir artÕúÕn ortaya çÕkÕúÕ: Nüfus;
úehirler; kaynak tüketimi; topra÷Õn, tatlÕ su kaynaklarÕnÕn ve canlÕ
türlerinin eksilmesi; çevresel kirlilik; dengesiz ve çarpÕk bir
ekonomik üretim
5- Devrimci nitelikte yeni bir dizi biyoloji, biyokimyasal, genetik
teknolojinin ve malzeme bilimi teknolojilerinin ortaya çÕkÕúÕ
6- ønsan uygarlÕ÷ÕnÕn toplam gücü ile dünyanÕn ekolojik sistemleri
arasÕnda yepyeni bir iliúkinin ortaya çÕkÕúÕ. Atmosfer ve iklim
dengesi...
Ve yeni bir rapor daha..
Dünya Ekonomik Forumu'nun (DEF) anket yöntemiyle hazÕrladÕ÷Õ
"Küresel Riskler 2014" raporu yeni yayÕnlandÕ
Raporda "2014'te En Büyük Endiúe Kayna÷Õ Olan 10 Küresel Risk"
ise úöyle sÕralandÕ:
1.
2.
3.
4.
5.

Önemli ekonomilerdeki mali krizler,
YapÕsal iúsizlik/eksik istihdam,
Su krizleri,
ùiddetli gelir eúitsizli÷i,
øklim de÷iúikli÷inin hafifletilmesi ve adaptasyon sa÷lamada
baúarÕsÕzlÕk,
6. AúÕrÕ hava olaylarÕnÕn etki alanÕnÕn büyümesi (örn. seller,
fÕrtÕnalar, yangÕnlar),
7. Küresel yönetiúim baúarÕsÕzlÕ÷Õ,
8. GÕda krizleri,
9. Büyük finansal mekanizma/kurumlarÕn baúarÕsÕzlÕ÷Õ,
10. ùiddetli siyasi ve sosyal istikrarsÕzlÕk."
21. yüzyÕlda planlamayÕ konuúuyoruz.. YukarÕdaki riskleri dikkate almadan planlama mümkün de÷il.. Bir kaç tane daha ekleyelim:
1- Sekteye u÷ramÕú bir demokrasi.. Bizden ve bizim gibi ülkelerden
bahsetmiyorum zaten melez rejim bizimkisi.. Baúta ABD olmak
üzere geliúmiú ülkelerden hatta AB’de bile demokrasi prati÷i ciddi
erozyona u÷ramÕú durumda.
2- Ve tabii kapitalist ekonomik düzen...
Üretimin 3 faktörü de sekteye u÷ramÕú durumda emek sermaye ve do÷al kaynaklar..
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Artan nüfus, teknolojinin gücü ve küresel ekonominin ne pahasÕna olsun “büyüme ve kâr” odaklÕ halde olmasÕ- toprak ve tatlÕ su dahil- milyarlarca canlÕnÕn ba÷lÕ oldu÷u do÷al kaynaklarÕn sÕnÕrlarÕ ile çakÕúÕyor. Ekolojik
sistemlerin bütünlü÷ünü ciddi úekilde tahrip ediyor. Uygulanan politikalar;
dünyayÕ daha yo÷unlaúmÕú servete ve güce, daha büyük gelir eúitsizli÷ine,
daha yüksek ve uzun vadeli iúsizlik oranÕna, daha fazla kamu ve özel borcuna, daha fazla toplumsal ve jeopolitik istikrarsÕzlÕ÷a, daha yüksek hacimli
piyasa dalgalanmalarÕna ve daha fazla çevre kirlili÷ine do÷ru sürüklüyor.
ønsan gücünün yerini kademeli olarak akÕllÕ makinelerle doldurma artan yapÕsal iúsizli÷e mi yol açacak? Yoksa yeni iúler yaratmanÕn ve bu iúleri
üstlenenleri yeterli ölçüde ücretlendirmenin yollarÕnÕ mÕ bulaca÷Õz?
Bir kaç örnek daha sÕralayalÕm:
-BMW elektrikli araç fabrikasÕnda dans eden robotlar.. 160 robot
ahenkle dans ediyor fabrikada. Robotlar her 20 saatte bir adet elektrikli araç
üretiyormuú. Üretimin her süreci 6 dakika kadar sürüyor, tamamen alüminyum úasi ve karbondan üretilmiú karosere sahip elektrikli otomobilin parçalarÕ bir robottan di÷erine ahenkle geçiú yapÕyor. Ö÷rendik ki burada çalÕúan
200 iúçinin tek görevi robotlarÕn kontrolü, bakÕmÕ gibi iúler.
-ABD Kömür sektöründe son çeyrek yüzyÕlda üretim yüzde 133 artarken istihdam yüzde 33 azalmÕú..
-Google’un úu ana dek tek bir kaza geçirmeden tüm sürüú koúullarÕ altÕnda 300 bin mil seyahat etmiú olan sürücüsüz otomobil baúarÕsÕ... Bu teknoloji bir süre sonra kullanÕma sokulursa taksi úoförü ya da özel úoför olarak
çalÕúan kaç kiúi iúsiz kalÕr? Daha úimdiden Avustralya’da bir madencilik
úirketi yüksek ücretlerle çalÕúan kamyon úoförlerini, úoförsüz kamyonlarla
de÷iútirdi..
-Sanayideki iúgücü hizmete kayacak dendi ama orada da istihdam sorunu ortaya çÕkÕyor. Birçok yolcu rezervasyonlarÕnÕ kendi yapÕyor, koltuk
seçiyor, biniú kartlarÕnÕ basÕyor. Ma÷azalarda insansÕz kasalardan ödeme
yapÕyoruz úimdiden. Keza bankacÕlÕk iúlemleri. ønternetten alÕúveriú... Tamam, zaman tasarrufu sa÷lÕyor verimlili÷i arttÕrÕyor ama peki ya sonra?
Neticede gelip gelece÷i do÷ru okumak ve buna göre planlamaya yapmaya takÕlÕp kalÕyoruz...
-Geçti÷imiz haftalarda Çin bir hipersonik aracÕnÕ (bu araçlar günümüzdeki savunma sistemlerinin önleme kapasitesini aúÕyor) baúarÕ ile denedi,
kuantum bilgisayarÕ üretme yarÕúÕna katÕldÕ.. Projeye araútÕrma enstitülerinden ve üniversitelerinden 100'den fazla grubun katÕlÕmÕ ile gerçekleúmiú.
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ABD'de ise Boeing kendi hipersonik aracÕ ile ilgili projeyi mali kaynak tükendi÷i için durdurmak zorunda kalmÕú..
-Las Vegas tüketici elektroni÷i fuarÕ:
Bu yÕl en çok ilgi gören ürünlerin baúÕnda ‘giyilebilir’ teknoloji ürünleri geliyor. Giyilebilir ya da takÕlabilir elektronik ürünler aslÕnda minik birer
bilgisayar iúlevi görüyor. Bu aygÕtlar, kullanÕcÕnÕn bile÷ine, kafasÕna ya da
yüzüne takÕlÕyor.
Spor yapanlarÕn yaktÕklarÕ kalorileri, günlük aktivite seviyelerini, beslenme alÕúkanlÕklarÕnÕ, uyku düzenlerini ve kilolarÕndaki de÷iúiklikleri takip
etmesini sa÷layan Fitbit bileklikleri,
-Diúinizi ne kadar iyi fÕrçaladÕ÷ÕnÕzla ilgili ayrÕntÕlarÕ cep telefonunuza
gönderen akÕllÕ diú fÕrçalarÕ, bavul, cüzdan gibi eúyalarÕn kaybolmasÕnÕ engelleyen cihazlar, kavisli OLED televizyonlar, text mesajlarÕyla iletiúim kurulabilen, örne÷in buzdolabÕnda kaç kutu bira kaldÕ÷ÕnÕ kullanÕcÕya bildiren
beyaz eúyalar ve daha birçok ürün boy gösteriyor
Biz ne yapabiliriz?
YazÕlÕm ve tasarÕm önemli bir çÕkÕú noktasÕ.. Tabii inovasyon, yenilenebilir enerji, yaúlÕ çocuk bakÕmÕ... ønsanÕmÕz aslÕnda isterse ve fÕrsat verilirse yetenekli.
Bir örnek: Yozgat'ta ilkokul mezunu inúaat iúçisi evinin bahçesinde
elektrik üretti. Di÷er komúular da bundan esinlendi.
Küresel akÕl ça÷ÕnÕn kazananlarÕ mÕ olaca÷Õz yoksa kaybedenleri mi?
øpleri elimize almayÕ mÕ seçece÷iz, kendimizi akÕúa bÕrakÕp sürüklenmeyi mi?
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Ülkesel Planlama: Eski Bir Öykü Gçin KapanÇç
Sözcükleri
Oktar TÜREL*
1.
Bu yazÕnÕn baúlÕ÷Õnda yer alan “kapanÕú
sözcükleri” deyimi hem olgusal, hem de öznel /
kiúisel imalar taúÕyor. Olgusal düzlemde, KalkÕnma BakanlÕ÷Õ’nÕ (KB) kuran 2011 tarih ve
641 sayÕlÕ KHK’nin Devlet Planlama TeúkilatÕ’nÕ (DPT) fiilen ortadan kaldÕrdÕ÷Õna iúaret
edilmelidir. Her ne kadar DPT’nin teknik birimleri ve uzman personeli, sÕnÕrlÕ de÷iúiklikler
hariç, hemen tümüyle KB’ye intikal etmiúse
de, bu durum temel sorunsal olarak kapsamlÕ
ve bütüncül ülkesel planlamanÕn Türkiye’de
son buldu÷u gerçe÷ini de÷iútirmez. Öznel / kiúisel düzlemde ise, ülkesel
planlama ile ilgili olarak dile getirmek istedi÷imiz úeylerin ço÷unu 2000’li
yÕllarda yazÕya döktü÷ümüzü belirtmeliyiz1. DolayÕsÕyla bu satÕrlar, her iki
ba÷lamda da “kapanÕú sözcükleri” sayÕlmalÕdÕr. øç ve dÕú siyasal konjonktür
köklü bir de÷iúime u÷ramadÕkça, ülkesel planlama üzerindeki zihin egzersizlerini “yeni úeyler” söyleyecek genç meslektaúlarÕmÕza gönül rahatlÕ÷Õ ile
bÕrakabilece÷imizi düúünüyoruz.

*

1

Prof. Dr., ODTÜ øktisat Bölümü Emekli Ö÷retim Üyesi. Yazar, kendisini Ocak 2014’de
toplanan “21.YüzyÕl øçin Planlama” KurultayÕ’na katÕlmaya ça÷Õran Prof. Dr. Bilsay Kuruç’a (AÜ / SBF, E.), bildiri nihai metninin hazÕrlanmasÕndaki katkÕlarÕ dolayÕsÕyla Dr.
Serdar ùahinkaya (AÜ / SBF) ve Ergün Altuntaú’a (TSBD) teúekkür borçludur. Bu metindeki eksiklik ve yanlÕúlÕklarÕn tüm sorumlulu÷u yazara aittir.
Türel, O. (2004), “Türkiye’de Merkezi øktisadi Planlama Üzerine Bir Deneme”, S. ølkin,
O. Silier ve M. Güvenç (der.), ølhan Tekeli için Arma÷an YazÕlar içinde, østanbul: Tarih
VakfÕ Yurt YayÕnlarÕ, s. 315-29.
(2010), “Türkiye’de 1978-79 BunalÕmÕ ve Merkezi øktisadi Planlama”, E. Türkcan (yay.
haz.), Attila Sönmez’e Arma÷an / Türkiye’de PlanlamanÕn Yükseliúi ve Çöküúü, 1960-1980
içinde, østanbul: Bilgi Üniversitesi YayÕnlarÕ, s. 411-41.
(2011a), “Merkezi øktisadi PlanlamanÕn Geçmiúi ve Gelece÷i Üzerine Bir Deneme”, S.
ùahinkaya ve N. ø. Ertu÷rul (der.), Bilsay Kuruç’a Arma÷an içinde, Ankara: Mülkiyeliler
Birli÷i, YayÕn No: 2011/2, s. 1101-21. (2013), “Türkiye’de Ülkesel Planlama: YarÕm YüzyÕllÕk Bir Öykü için Post-Script”, Tayfur Özúen’e Arma÷an için hazÕrlanan katkÕ, ço÷., 21s.
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2.
Toplumsal olgularÕ inceleyenler için "planlama", çok farklÕ alt anlam ve imalar taúÕyan bir deyimdir. Yine de iktisat, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi yazÕnÕnda bu deyim için önerilen tanÕmlara bakÕldÕ÷Õnda, planlama
eylemindeki iki temel ö÷enin hemen hemen tüm yazarlarca vurgulandÕ÷Õ
görülüyor: (i) belirli amaç veya amaçlarÕn önceden belirlenmesi; (ii) bu amaç
veya amaçlarÕ gerçekleútirmek üzere kullanÕlacak araçlarÕn saptanmasÕ ve /
veya geliútirilmesi. Bu genellik düzeyinde bir tanÕm, (i) çevrelenen alan; (ii)
iúlevler; (iii) örgütlenme biçimi; (iv) ba÷layÕcÕlÕk ve (v) geçerlik süresi itibariyle farklÕlaúan çeúitli yönetsel etkinliklerin “planlama” adÕyla nitelenmesine imkân verir2. Bu yazÕ ba÷lamÕnda (i) ülkesel; (ii) çok sektörlü; (iii) merkezi; (iv) emredici de÷il, yol gösterici ve (v) orta vadeli (4-7 yÕllÕk) planlar
ele alÕnacak ve tümüyle farklÕ bir perspektiften yola çÕkan sosyalist planlama
üzerinde durulmayacaktÕr.
YukarÕda de÷inildi÷i gibi, çeúitli sosyal bilimler, "planlama" adÕ altÕnda çok farklÕ u÷raúlarÕ kastediyor olabilirler. Örne÷in, iktisatçÕlarla kamu
yönetimi alanÕnda çalÕúanlarÕn “ülkesel planlama”ya farklÕ anlamlar yüklemeleri, ülkemizde 1980 sonrasÕ yaúanan dönüúüm sürecinde úöyle somutlaúmÕútÕr: ODTÜ Geliúme Dergisi’nin “Türkiye’de PlanlamanÕn Yirmi YÕlÕ”
baúlÕklÕ 1981 özel sayÕsÕna katkÕda bulunan iktisatçÕlarÕn ço÷u, Türkiye’de
ülkesel planlamanÕn bir çözülme sürecine girdi÷ini algÕlamÕúlardÕ. øktisatçÕlarÕn bu süreçteki nihai varÕú noktasÕnÕ en açÕk sözcüklerle ifade etmeleri için
Türkcan’Õn derledi÷i “Türkiye’de PlanlamanÕn Yükseliúi ve Çöküúü” baúlÕklÕ
post-mortem’ i beklemek gerekti3. Oysa 1980’li yÕllar sonrasÕnda kamu yönetimi uzmanlarÕ, Türkiye’de hâlâ iúledi÷ini varsaydÕklarÕ ülkesel planlama
süreci üzerinde düúünmeyi ve yazmayÕ sürdürdüler. Bu nedenle, iktisat ve
kamu yönetimi yazÕnlarÕnda “ülkesel planlama” dan ne anlaúÕldÕ÷Õ üzerinde
dikkatle durmak gerekiyor.
3.
Dünya ekonomisinin Keynesgil AltÕn Ça÷ (1945-73)'daki canlÕlÕ÷Õ, birbirini tamamlayan üç toplumsal geliúme projesine dayanÕyordu:
(i) kapitalizmin geliúmiú "merkez"inde refah devletini inúa etmeyi amaçlayan
ulusal sosyal demokratik proje; (ii) kapitalizmin "çevre" ülkelerinde burjuva
ulus-devletler inúasÕnÕ (Türkiye gibi, daha önceden kurulmuú olanlarÕn güçlendirilmesini) öngören proje; (iii) Sermaye birikimini kapitalizm dÕúÕ yön2
3

Sezen, S. (1999), Devletçilikten Özelleútirmeye Türkiye’de Planlama, Ankara: TODAøE.
s.8-35.
Türkcan, E. (yay. haz.) (2010), Attila Sönmez’e Arma÷an / Türkiye’de PlanlamanÕn Yükseliúi ve Çöküúü, 1960-1980, østanbul: Bilgi Üniversitesi YayÕnlarÕ.
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temlerle sa÷lamayÕ amaçlayan Sovyet projesi. Bu üç proje, So÷uk Savaú'taki
güçler dengesinin vazgeçilemez kÕldÕ÷Õ uzlaúÕlara dayanÕyordu4. ølk iki proje
savaú sonrasÕ yeniden inúa çabalarÕnda ülkesel planlama yöntem ve tekniklerine baúvurdu; özellikle ikincisinde ülkesel planlama ülke yönetiminin
önemli bir ö÷esi haline geldi. Nitelikçe kapitalist ülkelerdekinden çok farklÕ
olan ülkesel emredici planlama ise, sosyalizmin inúasÕnÕn "olmazsa olmaz"Õ
idi.
Keynesgil AltÕn Ça÷'da uluslararasÕ sosyal bilim ve uzmanlÕk çevrelerinin ülkesel planlama tasavvurlarÕnÕ özetleyen üç önemli eserin5
ortak yanÕ, ülkesel plan için neler'in, ne tür bir örgütlenme ile yapÕlaca÷Õ
üzerindeki vurgudur. Planlama u÷raúlarÕnÕn nasÕl yürütülece÷i, önemli ölçüde, planlama tekniklerine, planlama tekniklerinin seçim ve kullanÕmÕ ise bir
ülkede istatistik verilerin nicelik ve kalitesi ile sosyal bilim dallarÕndaki birikime ba÷lÕdÕr. Bu nedenle anÕlan eserlerin yazarlarÕ, planlama teknikleri sorununu ikinci planda tutmuú, Küçük’ün6 ilginç mecazÕ ile "radarÕn navigasyon ile özdeú olmadÕ÷Õ"nÕn bilinci ile davranmÕúlardÕr. Türkiye'de 196080 dönemindeki ülkesel planlama süreçleri bilgi kaynaklarÕnÕn ve planlama
tekniklerinin geliúmesine büyük katkÕlar sa÷lamÕútÕr. Bu tartÕúma gerektirmeyecek kadar açÕk bir gerçektir.
YukarÕda sözünü etti÷imiz geliúme projelerinin sÕnÕfsal tabanÕ aúÕndÕ÷Õ
ve uluslararasÕ sÕnÕr úartlarÕ ortadan kalktÕ÷Õnda, ülkesel planlamanÕn toplumsal iúlevi de zarar görmüútür. Bu durum Johnson'un deyiúiyle "planakÕlcÕlÕ÷Õ" nÕn bir daha tarih sahnesine çÕkamayaca÷Õ anlamÕna gelmiyor7.
Kapitalist dünya ekonomilerinde kendilerini bir üst konuma yerleútirmek
isteyen ülkelerin burjuvazileri (tÕpkÕ geçmiúte Japonya, Güney Do÷u Asya
ülkeleri, günümüzde Çin ve Hindistan'da oldu÷u gibi), plan-akÕlcÕ modelin
bazÕ ö÷elerini farklÕ bir kurumsallaúma ba÷lamÕnda kullanmÕúlardÕr; hâlâ da
kullanÕyorlar. Ancak bu tutum Keynesgil AltÕn Ça÷'Õn pratiklerine tümel bir
dönüú anlamÕnÕ taúÕmamaktadÕr. Geçmiú deneyimlerin gösterdi÷i gibi, planakÕlcÕ "okul"un mezunlarÕnÕn birkaç on yÕlda büyük geliúmiúlik farklarÕnÕ kapattÕktan sonra "piyasa-akÕlcÕ" modele geçiú e÷ilimi sergilemeleri daha
güçlü bir olasÕlÕktÕr.
4
5

6
7

Amin, S. (2004), Obsolescent Capitalism, Delhi: Rainbow Publishers. s. 19.
Tinbergen, J. (1964), Central Planning, New Haven: Yale University Press.
(1967), Development Planning, New York: Mc Graw Hill.
U.N. Department of Economic and Social Affairs (1963), Planning for Economic Development, New York: United Nations.
Küçük, Y. (1981), “Türkiye’de Planlama KavramÕnÕn Geliúimi Üzerine”, ODTÜ Geliúme
Dergisi 1981 Özel SayÕsÕ. s. 102.
Johnson, C. (1982), MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial
Policy, 1925-75, Stanford: Stanford University Press.
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4.
1960 Türkiye'sinde iç ve dÕú siyasal geliúmelerin ilginç bir buluúma
noktasÕnda do÷an ülkesel planlamanÕn önemli yapÕsal karakteristikleri úöyle
özetlenebilir: (i) anayasal güvenceler; (ii) DPT Merkez TeúkilatÕ'nÕn ayrÕ bir
bakanlÕk olarak de÷il, yürütmenin bir parçasÕ olarak çalÕúacak teknik bir
danÕúma örgütü biçiminde oluúturulmasÕ, böylelikle hükümetin ek iç siyasal
çatÕúmalardan korunmasÕ; (iii) orta vadeli planÕn ve onun yÕllÕk uygulama
araçlarÕnÕn uyumlu ve tutarlÕ olmasÕnÕ sa÷layacak ve plan bütünlü÷ünü gözetecek yasal hükümler; (iv) ekonomik / toplumsal / kültürel alanlar altÕndaki
etkileúim ve tamamlayÕcÕlÕ÷Õn vurgulanmasÕ, teknik kadrolarÕn tekil ayrÕntÕlar arasÕnda kaybolmadan "bütün"e bakmaya özendirilmesi. Yeni Sa÷'Õn
1980'lerde baúlayan ve üç onyÕl süren yükseliúine ra÷men DPT'nin 2011'e
kadar yaúamaya devam edebilmesi, kurucu ilkeleri 1960'da konulan hukuksal alt yapÕnÕn sa÷lamlÕk ve tutarlÕlÕ÷ÕnÕn kanÕtÕdÕr8 .
KapsamlÕ ülkesel planlamaya ilke olarak ters düúmelerine ve piyasa mekanizmasÕnÕ her vesile ile yüceltmelerine ra÷men, Türkiye’de 1980
sonrasÕ hükümetler, 2011'e dek ulusal planlama aygÕtÕnÕ ortadan kaldÕrmak yerine ona "yapÕsal uyum" amaçlÕ yeni iúlevler yüklemeyi ye÷lemiúlerdir. NasÕl fizikçiler anti-madde ile u÷raúÕyorlarsa, DPT de
uzmanlarÕnÕn mesleki becerisini ve kurumun maddi imkânlarÕnÕ kullanarak
“anti-planlama” ile u÷raúmÕútÕr. Fiilen gerçekleútirilen úey, merkezi planlama mekanizmasÕnÕ bizzat merkezi planlama örgütü eliyle tasfiye etmektir. Son otuz yÕlda geliúmekte olan çevre ülkelerine benimsetildi÷i biçimiyle
"yapÕsal uyum" un bir evrim çizgisi sonucunda ortaya çÕkmadÕ÷Õ, tam tersine
"yukarÕdan" zorlandÕ÷Õ anÕmsanÕrsa, IMF ve Dünya BankasÕ için Ankara'da
bu tür bir "yerel karargâh"Õn varlÕ÷ÕnÕn ne kadar önemli oldu÷u açÕktÕr.
Ulusal planlama örgütüne yeni iúlevler yüklemenin pratik yöntemleri, bir yandan personel kadrolarÕnÕ geniúletip, geçmiúten devralÕnan teknik
kadrolarÕ etkisizleútirecek biçimde örgütü siyasallaútÕrmak, öte yandan KHK
düzenlemeleriyle örgüt yapÕsÕnÕ ara sÕra elden geçirmektir. DPT Merkez
TeúkilatÕ için her iki yönteme de baúvurulmuútur9. Marjinal düzenlemelerden
sonra 1994'de 540 SayÕlÕ KHK ile eriúilen örgüt yapÕsÕ epey uzun ömürlü
olmuútur. 1980'de hâlâ "çekirdek örgüt" sayÕlabilecek olan DPT Merkez
TeúkilatÕ'nÕn 540 SayÕlÕ KHK ile bir örgüt azmanÕna dönüútürülmesi, ilk bakÕúta anakronik görülebilir. Bu anakronizmi açÕklayabilecek nedenler, (i)
DPT bürokrasisinin (siyasetin de rÕzasÕ ile) geniúleme ve sorumluluklarÕnÕ
artÕrma hevesleri, (ii) ortaya çÕkan yeni sorunlarÕn çözümünü yetkinli÷i sÕ8
9

Türel (2013), s. 5-6.
Sezen (1999).
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nanmÕú bir örgüte tevdi etme düúüncesi ve (iii) kamu bürokrasisini DPT kanalÕ ile neoliberal model do÷rultusunda "endoktrine" etme gere÷inin sürmesidir.
5.
DPT Merkez TeúkilatÕ'nÕn u÷radÕ÷Õ dönüúüm, DPT'nin baúlÕca entelektüel çÕktÕsÕ olan Plan metinlerindeki nitelik de÷iúiminden de izlenebilir. Fiilen askÕya alÕnan Dördüncü Plan (1979-83)'dan sonraki Beúinci (19859) ve AltÕncÕ (1990-4) Planlar, esas itibariyle "yapÕsal uyum" programÕna
endekslenmiú ve kaynak tahsisi önceliklerini de÷iútirmiú olmakla birlikte,
geleneksel müdahaleci anlayÕútan ve sektör öncelikleri belirleme alÕúkanlÕ÷Õndan izler taúÕmaktadÕr. Yedinci Plan (1996-2000), ülkesel plan anlayÕúÕnda çok önemli bir kÕrÕlmayÕ simgelemekte, plan öncesinde hazÕrlanan "yapÕsal de÷iúim projeleri" ve (i) küreselleúme, (ii) iúgücü piyasalarÕnÕ esnekleútirme, (iii) içerilmemiú teknolojik geliúme ve (iv) düzenleyici devlet temalarÕ
dolayÕmÕnda kurgulanmaktadÕr. Aúa÷Õda de÷inece÷imiz “stratejik planlama”
anlayÕúÕnÕn ilk ürünü olan Sekizinci Plan (2001-5)'dan sonra gelen Dokuzuncu Plan (2007-13), ekonomik ve toplumsal yapÕnÕn AB'dekiler ile uyumlaútÕrÕlmasÕna odaklÕdÕr. KB’nin ürünü olan günümüzün Onuncu Plan (2014-8)'Õ
ise iyimser öngörü ve "temenniler" demeti olarak nitelenebilir 10.
6.
Temelleri 1930'lu yÕllar ABD'sinde atÕlan ve ça÷daú kamu yönetimi disiplinini önemli ölçüde biçimlendiren anlayÕú, kamu yönetimi sürecini
planlama / örgütleme / insangücü sa÷lama / yönetme / eúgüdüm / denetim ve
raporlama / bütçeleme sözcüklerinin øngilizce baú harflerinden oluúan
POSDCoRB formülasyonu ile özetlemektedir. POSDCoRB'da planlama,
akÕlcÕ kamu yönetimi faaliyetlerinin ilk parçasÕdÕr. Bu formülasyonun esas
itibariyle iúletme yönetimi alanÕndaki özel sektör örgütlerinin davranÕúÕndan
esinlendi÷i söylenebilir11. Mikro düzlem ile makro uygulamalar (örne÷in
ülkesel planlama kararlarÕ) arasÕndaki iliúkilerin kurulmasÕ ise ad
hoc çabalara bÕrakÕlmÕútÕr12.
POSDCoRB Büyük Depresyon'un yÕkÕcÕ etkilerini gidermek üzere çeúitli kamu müdahalelerine baúvuruldu÷u yÕllarda do÷makla birlikte, kamu bürokrasisinde Weber'gil araçsal akÕlcÕlÕ÷Õ kökleútirmenin ötesine geçmeyen bir anlayÕúÕ temsil etmektedir.
10
11
12

Türel (2013). s. 11-2.
Ekiz, C. ve Somel, A. (2007), “Türkiye’de Planlama ve Planlama AnlayÕúÕnÕn De÷iúimi”,
Mülkiye, XXI (256), s. 121-4.
Ayman-Güler, B. (2005), “Sunuú”, M. Turan (der.), Bölge KalkÕnma AjanslarÕ: Nedir, Ne
De÷ildir? içinde, Ankara: YAYED, s. 3-10.
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Türkiye'de kamu yönetimi yazÕnÕ, çok az istisnasÕ ile
POSDCoRB gelene÷ine ba÷lÕ kalmÕútÕr13. POSDCoRB'un bir ö÷esi olarak
planlama ile bir yönetim felsefesi olarak kapsamlÕ ve bütüncül planlama iki
farklÕ sorunsalÕ yansÕtÕr. Bu ikinci sorunsalÕn uza÷Õnda konumlanÕúÕ dolayÕsÕyla Türkiye'de kamu yönetimi yazÕnÕnda son iki on yÕla kadar ülkesel planlama konularÕ yeterli kapsamda ele alÕnmamÕú, araútÕrmacÕlarÕn ilgisi özellikle “kamu yönetiminde reform”a yönelmiútir14 . 1960'lar ve 1970'lerde ülkesel
planlama üzerinde düúünen ve yazanlar, ço÷unlukla iktisatçÕlardÕr.
7.
Son otuz yÕlda özelleútirme ve piyasalarÕn "idaresi"ni üstlenen "ba÷ÕmsÕz" kurullar üzerindeki yerel incelemelerin ço÷unu piyasayÕ yeniden "keúfeden" iktisatçÕlara de÷il, neoliberal felsefe do÷rultusunda devletin
nitelik ve iúlevlerinin yeniden tanÕmlandÕ÷ÕnÕ ve bu ba÷lamda DPT'nin de
dönüúüme zorlandÕ÷ÕnÕ algÕlayan siyaset bilimi ve kamu yönetimi araútÕrmacÕlarÕna borçluyuz. Ne var ki, planlamayÕ "elde edilmek istenen amaçlara
ulaúmada bir araç" sayan gelenek, "amacÕn ya da amaca ulaúmada kullanÕlan politikalarÕn, bunlara yön veren koúullarÕn de÷iúmiú olmasÕnÕn planlama gereksinmesini ortadan kaldÕr(mayaca÷ÕnÕ)" varsayar15. DolayÕsÕyla, neoliberal ça÷Õn da kendisine özgü bir planlama uzamÕ (domain) ve yöntemleri
olabilir. Böyle bir uzam Türkiye'de ancak 2000'li yÕllarda "stratejik planlama" kavramÕ çevresinde oluúmuútur.
Övgün'e göre16 stratejik planlama, makro çerçevede de öngörüler sunabilmekle birlikte çevreye uyumu ön plana çÕkarÕr, ayrÕntÕlÕ düzenlemelerden çok genel çerçevenin belirlenmesine önem verir
ve özelikle nitel hedefler altÕnda verimli ve etkili bir yönetimi amaçlar. Bu
anlayÕú do÷rultusunda planlama mikro düzeye (kurum düzeyine) taúÕnmakta
ve planlama sistemati÷inin aúa÷Õdan yukarÕya iúlemesi beklenmektedir. Türkiye'deki sistematik de÷iúikli÷inin somut yansÕmalarÕ, kamu kuruluúlarÕndaki
APK Daireleri yerine geçecek Strateji Birimleri'nin (2005) ve Bölgesel KalkÕnma AjanslarÕ'nÕn (2006) kurulmasÕdÕr. Ancak "planlamada strateji dönemi"nin son üç planÕnda (Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Planlar)
ülkesel planÕn aúa÷Õdan yukarÕya çalÕúan bilgi akÕmlarÕ ile kuruldu÷unu gös13

14
15
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Ergüzelo÷lu-Kilim, E. (2012), “Kamu Yönetimi Disiplininde PlanlamanÕn Konumu”, H.
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teren iúaretler yoktur. "Stratejik planlar"Õn ulusal entegrasyonu, genelde piyasa mekanizmasÕna, özelde ise bütçeleme pratiklerine bÕrakÕlmÕútÕr.
8.
2011'de 641 SayÕlÕ KHK ile kurulan KB’nin oluúumunda üç temel faktörün rol oynadÕ÷Õ görülmektedir17 :
(i) AB'ye katÕlÕm müzakereleri sürecinde Türkiye'nin bölgesel geliúme politikalarÕnÕn AB'dekilerle uyumlaútÕrÕlmasÕ gere÷i. AB'de
1990'larda kurumsallaúan yerel / bölgesel kalkÕnma anlayÕúÕ, merkezden yönlendirmeye de÷il, kendi aralarÕnda yarÕúan bölgelerin
inisiyatiflerine dayanmaktadÕr.
(ii) 2006'da 5449 SayÕlÕ Kanun ile oluúturulan Bölgesel KalkÕnma AjanslarÕ’na ulusal düzeyde bir "úemsiye örgüt" kazandÕrma
düúüncesi.
(iii) Türkiye'nin benimsedi÷i yeni kalkÕnma anlayÕúÕnda bütüncül
bir planlamaya (merkez ve yerel birimler arasÕnda eúgüdüm sa÷lama çabasÕ dÕúÕnda) artÕk ihtiyaç duyulmamasÕ.
9.
øster kapsamlÕ planlama ba÷lamÕnda, ister POSDCoRB gelene÷i uyarÕnca tanÕmlanmÕú olsun, yakÕn zamanlara kadar planlama süreçlerine egemen olan akÕlcÕlÕk, esas itibariyle araçsal idi. Ana akÕm iktisat teorisi de bireyleri ve firmalarÕ araçsal anlamda akÕlcÕ sayageldi. 1980'lerde Apel ve
Habermas, akÕl'Õ (ratio) insanlar arasÕnda mutabakatlar sa÷lama normlarÕnÕ
ve süreçlerini aydÕnlatmak ve bu mutabakatlara toplumda haklÕlÕk kazandÕrmak ile iliúkilendirdiler ve iletiúimsel akÕlcÕlÕ÷Õ vurguladÕlar. 2000'li yÕllara
gelindi÷inde planlama paradigmalarÕnÕn (i) klasik akÕlcÕ paradigmayÕ; (ii)
iletiúim prati÷ini; (iii) eúgüdüm planlamasÕnÕ ve (iv) eylem çerçevesi oluúturma amaçlÕ planlamayÕ içermek üzere çeúitlendi÷i ileri sürülmekteydi18 .
Sözü geçen planlama paradigmalarÕ (i) aktörler; (ii) odaklandÕklarÕ sorunlar; (iii) amaçlar; (iv) nihai ürünler; (v) yaslandÕklarÕ akÕlcÕlÕk türleri;
(vi) baúvurduklarÕ kuramlar ve (vii) uyguladÕklarÕ analitik modeller itibariyle
farklÕlaúÕyordu. Klasik akÕlcÕ paradigma dÕúÕnda kalanlarÕn iletiúimsel akÕlcÕlÕ÷a daha çok baúvuracaklarÕ düúünülüyordu. PlanlamanÕn sÕnÕrlarÕnÕ böylesine geniúleten ve belirsizleútiren kavramlaútÕrmalarÕn ülkesel iktisadi planlama kuram ve prati÷ine önemli katkÕlar sa÷layabilece÷inden kuúkuluyuz.
17
18
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10.
Dünya kapitalizmi bugün yaúadÕ÷ÕmÕz küresel bunalÕmlarÕn benzerlerini geçmiúte "yaratÕcÕ refleksler" ile özellikle büyük teknolojik devrimlerin
kazanÕmlarÕnÕ harekete geçirerek aúmÕútÕ; ancak enformatik alanÕndaki atÕlÕmlarÕn tek baúÕna bugünkü depresyon e÷ilimlerini tersine çeviremeyece÷i
seziliyor. Yeni bir yükseliú evresinin önünü (i) emek sömürüsünü daha da
yo÷unlaútÕrarak; (ii) yakÕn geçmiúe kadar kamusal hizmet sayÕlan faaliyetleri
metalaútÕrarak ve (iii) do÷al ve tarihsel çevrenin yÕkÕmÕnÕ daha da hÕzlandÕrarak açma giriúimlerini geniú toplum kesimlerine kaçÕnÕlamaz bir kader olarak
kabul ettirmek de giderek güçleúecektir. G-20 bildirileri ve eylem planlarÕna yansÕyan "bakÕm-onarÕmdan sonra yola devam" yaklaúÕmÕ, kanÕmÕzca
bir yanÕlsamadan ibarettir.
Benzer yanÕlsama, geniú seçmen topluluklarÕnda da izlenmektedir.
Örne÷in 2000’li yÕllarda AB’nin güney kuúa÷ÕnÕ (øtalya, øspanya, Portekiz ve
Yunanistan’Õ) sarsan siyasal ve iktisadi krizlerde seçmen, baúarÕsÕzlÕklarÕn
faturasÕnÕ iktidardaki parti veya partilere çÕkarmÕú, bir süre sonra yeni seçtiklerinin de aynÕ hatalarÕ iúlediklerine tanÕk olmuútur.
Ne var ki, uluslararasÕ sermayenin büyük ekonomik ve siyasal gücüne
ek olarak, neoliberal dünya görüúünün kÕrk yÕla yaklaúan baúatlÕ÷Õ altÕnda
geliúen ideolojik koúullandÕrmalar, bu yanÕlsamadan kurtulmanÕn o kadar
kolay olmadÕ÷ÕnÕ düúündürmektedir. Yaúanan bunalÕmlarÕn ve piyasa anarúisinin artan kamu müdahalelerine ve giderek ülkesel planlamaya (adeta kendili÷inden) ortam hazÕrlayaca÷ÕnÕ ummak gerçekçi sayÕlamaz.
Bu genel çerçeve önünde, kapitalist dünya ekonomisinin yeniden yapÕlanma sürecinde kendisine yeni bir rol ve konum tanÕmlayabilen "yükselen" çevre ülkeleri için úöyle bir iktisadi planlama repertuvarÕ söz
konusu olabilecektir:
(1) Makro ve sektörel kaynak tahsisi / uluslararasÕ ticaret ve sermaye hareketleri düzlemlerinde strateji planlamasÕ. Bu tür planlamanÕn nicel hedeflerden çok politika planlamasÕna a÷ÕrlÕk vermesi
beklenir19 .
(2) Mikro düzeyde, esas itibariyle örgüt içi ve örgütlerarasÕ düzenlemelerle iúleyecek ve teknoloji / enformasyon / koordinasyon dÕúsallÕklarÕndan yararlanmayÕ sa÷layacak olan sanayi
19

Erken, fakat yetkin bir formülasyon için bkz: Celasun, M. (1984), “Piyasa Ekonomilerinde
Planlama: 1970’lerin DÕú Ekonomik ùoklarÕnÕn Etkisinde Yeni Sorunlar ve E÷ilimler”,
ODTÜ Geliúme Dergisi, 11 (3-4). s. 325-45.
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politikalarÕ20 . Türkiye’nin 2000’li yÕllarda benimsedi÷i sanayi politikasÕ, AB ülkelerindeki “jenerik” sanayi politikalarÕnÕn benzeridir ve bu politikalarla sanayi sektöründe köklü bir yön de÷iúikli÷i
ve atÕlÕm yapma imkânÕ yoktur.
MütevazÕ görünüúlü bu politika repertuvarÕ, Türkiye ve ona benzer
konumdaki çevre ekonomileri için "iddialÕ" bile sayÕlabilir. Uzun ve çok
uzun dönem, kendi imkân ve fÕrsatlarÕnÕ getirecektir. Küçük’ün21 deyiúiyle,
“Planlama toplumu akÕl ve bilinçle de÷iútirme iradesinin belirgin oldu÷u
zamanlarda ön plana çÕkar. Bu yüzden planlama ideali zaman olur, geriler; fakat hiçbir zaman kaybolmaz”.
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Büyüme, Birikim, Gdeoloji: Ne YapmamalÇ?
Gündüz FINDIKÇIOöLU(*)
ønúaat sektörü giderek tek yön, tek çÕkÕú
haline mi geliyor? 2013'te artan sektörel güven
endeksine, hÕz kesmeyen özel ve kamu sektörü
projelerine bakarsak öyle. "Böyle büyüme olmaz,
böyle kalkÕnma modeli de yoktur" diyenleri duyar gibi oluyorum. Elbette, ama zaten 10 yÕl
boyunca borçlanarak gele gele yüzde 3-4 büyüme, yüzde 7 cari açÕk, yüzde 7 enflasyon trendlerine oturan ve hem döviz borcu, hem açÕk pozisyon, hem uluslararasÕ yatÕrÕm pozisyonundaki
bozulma hÕzÕ vb. düúünüldü÷ünde, gelece÷i bu
kadar ipotek altÕna alan bir model de görülmemiúti. Baúka bir yola girilmezse ne düúünece÷iz?
ønúaat ile devam etmek belki de hakikaten mümkün görülüyordur. Bu "imkânsÕz tahayyülün" pek çok veçhesi oldu÷unu
görmek lazÕm.
Kentsel dönüúümün bir bölümü özelleútirme olarak görülebilir. Çünkü
kolektife ait olmasÕ gereken yeúil alanlarÕn özel sermayeye aktarÕlmasÕ anlamÕna geliyor. Park yerine AVM bu kategoride de÷erlendirilebilir. Fakat
TOKø ve TOKø imtiyazlarÕnÕ kullanan Emlak GYO projeleri bunu çok aúan,
uzun dönemli projelerdir ve hazine arazileri, orduya ait araziler, yÕkÕlarak
yeniden yapÕlacak binalarla birlikte bir büyüme ve sermaye aktarÕmÕ/birikimi
modeline iúaret etmektedir. Bu modelin tümünün "yeni çitleme" olarak görülmesinin mümkün olmadÕ÷ÕnÕ çünkü atÕl arazilerin sermayeleútirilmesi
anlamÕna da geldi÷ini ve yeni konut talebinde, depreme dayanÕklÕ konut yapÕmÕ da dâhil, yenileme talebinin ciddi payÕnÕn oldu÷unu söylemeliyiz. AyrÕca geçimini kaybeden köylülerin -mesela yedek sanayi ordusu olarak- úehirlere yÕ÷ÕlmasÕ da amaçlanmÕyor.
Milli gelir kompozisyonu ABD'ye benzeyen -yüzde 70'lerde özel tüketim payÕ, hÕzla düúen tarÕmsal a÷ÕrlÕk ve kamu sektörü payÕ- Türkiye ekonomisi, vadeler uzar, faizler düúerse -Amerikan tipi mortgage yaratÕlmasÕylaABD'nin 60 yÕl önceki momentumunu tekrar mÕ edecektir?

(*)

Dr, TSKB Baú øktisatçÕsÕ ve Bilgi Üniversitesi ö÷retim görevlisi.
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Bu mümkün olmayacak kanÕsÕndayÕm, ama belki hayal edilen, bulunabilen tek senaryo úimdilik budur. ønúaat sektörünün milli gelire oranÕ, tÕpkÕ
ABD'de oldu÷u gibi yüzde 5-6 dolayÕndadÕr (2012 toplamÕ için yüzde 5.7).
Ancak ABD'de milli gelirin oynaklÕ÷ÕnÕ artÕran geliúmeler a÷ÕrlÕklÕ olarak bu
sektörden -ve ba÷lantÕlÕ finansal enstrümanlardan- geliyor. Nitekim son krizin çÕkÕú noktasÕ da burasÕdÕr. ABD'de 1950 sonrasÕ 10 resesyondan 8'i konut
sektörü ba÷lantÕlÕ. Orada baúladÕ ve orada bitti. Peki, konut yatÕrÕmlarÕnÕn
GSYH durgunlu÷una katkÕsÕ ne kadar? Mesela 1980 resesyonunda trend
büyümeye gelen negatif etki 1 puan. Yani yüzde 3 trend büyümeden neredeyse yüzde 1’ini ortadan kaldÕracak kadar sert bir etki. 1970 sonrasÕ trend
reel GSYH sabit bir büyüme hÕzÕyla arttÕ. Sistemi sarsan “úoklar” trend büyüme üzerinde etkili olamadÕ. Sabit trend büyüme hÕzÕ yÕllÕk yüzde 3. Yüzde
3’lük bu oranÕn etrafÕnda ± yüzde 3 bandÕnda bir “koridor” oluúmuú durumda. Bu duruma “ABD reel GSYH'nÕn 3-3 kuralÕ” deniyor. Trend ABD reel
GSYH’si 40 yÕldan beri -"normal" iú çevriminde- yüzde 3 büyüme hÕzÕndan
çok ender olarak aúa÷Õ veya yukarÕ yönlü yüzde 3 sapÕyor. ùaúÕrtÕcÕ de÷il mi?

Benzer úekilde konut sektörü Türkiye'de de ya bir resesyon öncü göstergesi, ya da bir dinamizm ö÷esi. ønúaatla ba÷lantÕlÕ olarak çimento, boya,
cam, demir çelik, mobilya vb. sektörler de hareketleniyor, tüketici kredilerinin yarÕsÕna yaklaúan konut kredileri canlÕ seyrediyor, projelerin finansmanÕ
çok büyük rakamlÕ yurt dÕúÕ kaynaklÕ kredi/borç akÕmlarÕna neden oluyor.
Giderek geniú tanÕmlÕ inúaata dönen özel sektörün döviz cinsi borcundaki
hÕzlÕ artÕúÕn önemli bir nedeni konut yatÕrÕmlarÕnÕn GSYH artÕúÕnÕn üzerinde
bir hÕzla büyümesidir. Proje finansmanÕ ba÷lantÕlÕ büyük montanlÕ döviz
borçlarÕ buradan da geliyor.
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DünyanÕn en büyük 10 gayrimenkul yatÕrÕm ortaklÕ÷Õ arasÕna girme
hedefiyle 2010 sonunda birincil halka arzÕ gerçekleúen Emlak GYO da TOKø projesinin úirketleúmiú, mali baca÷ÕdÕr. Çok sayÕda yasal düzenleme sonucunda TOKø kamu ihale kanunu dÕúÕnda proje geliútirebilir hale geldi÷i
için maliyet komponentlerinin tespitindeki en küçük oransal kayma -örne÷in
arazi maliyetinin düúük tutulmasÕ ve inúaat maliyetinin yüksek gösterilmesiyüklenici firmaya anÕnda servet transferi sa÷lamaktadÕr.
Emlak GYO aktifleri anlÕk artan bir modeldir. Örne÷in muhammen
bedeli 500 milyon TL olan ve TOKø'den bu úekilde alÕnan bir arazi birkaç ay
sonra 1,5-2 katÕna yüklenici firmaya devredilebilmekte, hem GYO kazanmakta, hem de piyasa de÷erinin projenin baúlamasÕyla birlikte artmasÕndan
dolayÕ yüklenici firma da kazanmaktadÕr. AyrÕca bu analiz ihale anÕndaki
1.5-2 çarpanÕnÕn o anki piyasa de÷erine denk düútü÷ünü varsayÕyor. Bu,
literatürdeki deyimle "commons" (ortak araziler veya bizdeki haliyle hazine
arazileri) arzÕ limitte sonsuza gidecekse fon yaratÕmÕ da sonsuza gidecek
úekilde tasarlanmÕú bir "modeldir" (perpetuity gibi). Hayal edilen talep yaratÕlÕr ve proje finansmanÕ/gayrÕmenkul geliútirme için dÕú kaynak tahdidi olmazsa, "sonsuz iúgücü arzÕna" dayalÕ Lewis modeline denk bir model olarak
düúünülüyor: Fark úu ki "sonsuz arz edilecek olan" bu sefer iúgücü de÷il,
arazi”.
Buradaki önemli konu büyüklük. Sadece østanbul de÷il, 81 vilayet
içinde en yüksek inúaat yatÕrÕmÕ yapÕlan di÷er úehirler de -Ankara, Konya,
Kayseri, Antalya, øzmir vd.- dönüúmeye aday. øç piyasada satÕlan, dÕú ticarete konu olmayan konutlarÕn üretimi için ithal girdi kullanÕldÕ÷ÕnÕ ve sektörün
ithalatÕnÕn tümünün do÷rudan net dÕú ticaret açÕ÷Õ oldu÷unu da ekleyelim.
YabancÕlara konut satÕúlarÕ do÷rudan yabancÕ sermaye yatÕrÕmÕ içinde oldu÷u
için, dÕú ticaret kalemi de÷il açÕ÷Õn finansman kalemidir. DÕú ticarette rekabet
gücünü artÕrmaya yönelik bir sanayi politikasÕ izlemeye kalkarak zor yolu
seçmek yerine, önümüzdeki 10 yÕlÕn inúaat/kentsel dönüúüm yoluyla sermaye birikiminin sürdürebilece÷inin umuldu÷u görülüyor. ArtÕk içinde oturulan
100 m2 lik bir konut bile sermaye çevriminin parçasÕ olarak tasarlanmakta.
Bu beklentinin karúÕlanmasÕ için talep ve arz açÕsÕndan sorunlar var. ùehirleúme, nüfus artÕúÕ, mali sistemin konut kredisi kullandÕrÕmÕnÕn henüz çok
yeni olmasÕ, kullanÕlabilir geliri artmasÕ gibi faktörler 2003-2008 arasÕnÕn
hikâyesi sayÕlabilir. Arz tarafÕnda motor güç TOKø oldu. Fakat hanehalkÕ
borcunun kullanÕlabilir gelirin yüzde 60'Õna -sadece borcu olanlar, karúÕlÕ÷Õnda varlÕ÷Õ olmayanlar, yani aylÕk gelir akÕúÕ kesildi÷inde temerrüde düúecekler için- muhtemelen ulaúmÕú olmasÕyla, burada alan daralÕyor. Brüt bakÕldÕ÷Õnda da bu oran yüzde 50'nin üzerinde ve önemli olan son 10 yÕlda hÕzla
artmÕú olmasÕ. Öte yandan mevcut konutlarÕn yÕkÕlarak yeniden yapÕlmasÕnda
binadaki hisse sahiplerinin oybirli÷i yerine, 2/3 onay úartÕnÕ kâfi gören yeni
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yasa da kent merkezlerinde yÕkÕm/yeniden yapÕm sürecini hÕzlandÕracaktÕr.
Buna karúÕn KDV artÕúÕ -eh vergi de lazÕm- talebi biraz negatif etkileyecek.
Talep yaratmak için yabancÕlara karúÕlÕklÕlÕk aranmaksÕzÕn konut sahibi olma
hakkÕ verilirken, 2B yasasÕyla inúaat yapÕlabilir ve satÕlabilir arazi yaratÕlÕyor. 2B'den 500.000 hektarlÕk arazi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle yabancÕ
konut sahiplerine üç ay yerine bir yÕl oturma izni verilirken, satÕn alÕnan
konut 8 yÕl boyunca satÕlmazsa oturma izni sürekliye dönüúecek. Burada
do÷rudan yabancÕ sermaye yatÕrÕmÕnÕ konut sahipli÷i yoluyla artÕrma niyeti
de var. YabancÕlarÕn konut yatÕrÕmlarÕ 2005-8 arasÕnda yÕlda ortalama 2,7
milyar dolar olurken, sonrasÕnda 2 milyar dolarÕn altÕna düútü. 2012'de 2,6
milyar dolara ulaútÕ ve cari açÕ÷Õn yüzde 6'sÕnÕ finanse etti. Gelecekte de,
artaca÷ÕnÕ varsaysak bile, kendisi de yükselecek olan cari açÕ÷Õ olsa olsa
yüzde 5-10'u arasÕ bir oranda finanse edecektir.
Bütün hesaplar önümüzdeki 5 yÕlda 2,5-3 milyon konut talebi olaca÷Õna ve bunlarÕn finanse edilece÷ine dayanÕyor. Fakat konut kredisi kullanÕmÕnda ortalama miktarÕn düúük olmasÕ ve cari faiz/vade yapÕsÕnda ço÷unlu÷un ancak 50-100.000 TL arasÕ kredi kullanabilir durumda olmasÕ -yüzde 75
kredi / konut de÷eri oranÕyla- sadece sosyal konut veya kasaba/küçük úehir
konutlarÕnÕn yaygÕn talep edilebilece÷ini gösteriyor. YatÕrÕm amaçlÕ konut
alÕmÕ ve/veya yabancÕlarÕn konut alÕmÕ büyük úehirlerdeki talebin yüzde 3040'Õ arasÕna yükselirse, efektif talep sorunu çözülebilir. AynÕ zamanda mevcut konut stokunun ne kadarÕnÕn satÕlabildi÷ini de bilmek gerekiyor. AyrÕca
satÕlan nedir? A÷ÕrlÕklÕ olarak konut satÕlacak. Dükkân veya AVM'den büyük
talep beklenmiyor. Ve nerelerde satÕlÕyor? YarÕsÕna yakÕnÕ østanbul ve Adana, Antalya vb güney úehirlerinde satÕlÕyor. 2B arazilerinde de a÷ÕrlÕk merkezi güneyde ve batÕda. østanbul'un payÕ hektar olarak çok düúük, fakat de÷er
olarak beklenenin 1/3'ü yine østanbul'dan gelecek. Yüzde 4 miktar payÕna
karúÕlÕk yüzde 30'larda parasal montan bekleniyor olmasÕ østanbul'da arazi
rantÕnÕn boyutunu çok açÕk gösteriyor çünkü fiyat di÷er bölgelerin 8-9 katÕ.
Ama hektar olarak güney ve batÕ. Sonuç: østanbul'da, güneyde ve batÕda "ev
satma" üzerine kurulu bir birikim planÕ.
Fakat talebin efektifleúebilmesi için, yani alÕm gücünün olabilmesi
için ve eldeki konut stokunun dahi satÕlabilece÷i úu anda belli de÷ilken, faizlerin düúük, kredi imkânÕnÕn geniú, vadenin uzun olmasÕ gerekecek. AylÕk
konut kredisi artÕú oranlarÕyla konut kredisi faizini bir araya getiren grafik bir
"makas" görüntüsü oluúturuyor. Hem faiz düúük olmalÕ, hem vade uzamalÕ.
Aksi takdirde anapara ödemesine sÕra gelene kadar bir ömür geçer ve sistem
çalÕúmaz. ùu anda en yüksek gelir diliminin dÕúÕnda yüksek montanlÕ kredi
alabilmek, alÕnsa bile ödeyebilmek mümkün de÷il. Kentsel dönüúüm, eski
binalarÕ yÕkÕp yapmak, nüfus artÕúÕ, kentleúme sonucu ailelerin giderek küçülmesi, 2B ve yabancÕlara satÕú gibi kaynaklara dayanarak konut talebinin
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artmaya devam edece÷ini kesinlikle söyleyebiliriz: Bu kadarÕ do÷ru. Ancak
dükkân ve sanayi tipi inúaat talebi ümit vermiyor. Model giderek do÷rudan
do÷ruya oturulacak mekân (ticari olmayan), konut üzerine oturmaktadÕr.
Hatta bu modelde GYO'lar için uluslararasÕ mukayese yapÕlacak benzer úirket (GYO) bulmak bile zorlaúacak.
AçÕk ki eldeki model son derece agresif bir iú çevrimi, büyüme dinami÷i, sermaye birikimi ve servet transferi modelidir. AyrÕca bir ideolojik
misyon içermektedir. Ve asla sadece kentsel rant, kent dönüúümü, kent hakkÕ
tartÕúmalarÕna sÕkÕútÕrÕlamaz. Saf ekonomik açÕdan bakÕnca da yapÕlanlar
merkezi, ülke çapÕnda, makro bir inisiyatife iúaret etmektedir. Bu yüzden
kentlerin dönüúümüne karúÕ çÕkÕú da yerel olamaz.
Tasarruflar ve gelir da÷ÕlÕmÕ
Hem Sraffa'da, hem de Pasinetti ile temsil edilebilecek di÷er øtalyan
neo-RikardocularÕnda tasarruf ücretlerden sa÷lanmaz: Yani ücretliler tüm
gelirlerini tüketir. Milli gelirin ücret ve kardan oluútu÷u bir modelde -faiz,
rant vb gelirler kara dahil edilmiútir- kapitalistler hem tüketir, hem tasarruf
eder. Bu tasarruflar yatÕrÕma dönüúür.
YatÕrÕm talebi I = P.s,
burada P = kâr, s = tasarruf e÷ilimidir.
øúçilerin -genel olarak ücret geliri elde eden herkes- tasarruf e÷iliminin
pozitif oldu÷u modeller de vardÕr, fakat uzun yÕllar bu tip bir kestirimin genel geçer oldu÷u düúünülmüútür.
Gini katsayÕsÕyla yüzde 20'lik dilimler halinde ölçülen düúük gelir
gruplarÕnÕn -en alttaki yüze 20 ve ondan sonra gelen iki "alt orta sÕnÕf" dilimi- tasarruf açÕklarÕnÕn olmasÕ zamanla gelirlerinin artmadÕ÷Õ anlamÕna gelmeyebilir.
Nitekim hem gelir olarak, hem de dolaylÕ refah etkisi olarak bu katmanlarÕn durumunun iyileúmiú oldu÷u söylenebilir.
Son 12 yÕlda en alttaki grubun göreceli konumu de÷iúmezken, sonraki
iki dilimin refahÕ (a) reel olarak yÕlda yüzde 5 mertebesinde artan sosyal
harcamalar ve transferler (b) banka kredilerinin 2001 krizi sonrasÕ hÕzla artÕúÕ
ve krediye eriúimin kolaylaúmasÕ (c) altyapÕ yatÕrÕmlarÕ (d) vergi sisteminin
dolaylÕ vergilere ve özellikle talebi düúük elastikiyetli olan ürünlere konan
vergilere dayanmasÕ (e) uzun süren kur etkisi, i.e. TL'nin de÷er kazanmasÕndan dolayÕ ithal ürünlerin fiyatlarÕnÕn düúmesi, mal ve hizmet kalitesinin
artmasÕ gibi faktörler bu katmanlarÕn hanehalkÕ borçlulu÷unu hÕzla artÕrarak
tüketmesine neden olmuútur.
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Arka arkaya seçim kazanan ve uzun süre iktidarda kalmasÕna ra÷men
fazla yÕpranmayan iktidarÕn ekonomi politik temeli bu geliúmelerde yatmaktadÕr.
HanehalkÕ borcununun kullanÕlabilir gelire oranÕndaki aúÕrÕ hÕzlÕ artÕú,
gelir artsa bile, Türkiye deseninde bu katmanlarÕn gelecekte de pozitif tasarruf e÷ilimi göster(e)meyebileceklerine iúaret ediyor. Bu tablo düúük gelir
gruplarÕnda küçük olan zamanlar arasÕ ikame oranÕnÕn gelir arttÕkça da artamayabilece÷ini, yani bu gruplarÕn tasarruflarÕnÕn gelir artÕúÕna esnekli÷inin
düúük olabilece÷ini ima ediyor. Bu oran (hane halkÕ borcu/kullanÕlabilir
gelir) yüzde 55,2 ve geliúmekte olan ülkelerin bazÕlarÕndan iyi. Ama bu oran
2002 yÕlÕnda yüzde 4,7 idi. ArtÕú hÕzÕ çok yüksek. Bu rakamlar borcu de÷il,
alaca÷Õ olanlarÕ da içeriyor. Servet da÷ÕlÕmÕ gelirden de kötü olabilir. Sadece
borcu olanlarÕn -borç karúÕlÕ÷Õnda gelirinden baúka teminatÕ olmayanlarÕnborcunun kullanÕlabilir gelirlerine oranÕ daha da yüksek.
Tasarruflar sadece kardan -yani, basit bir modelde yaúamadÕ÷ÕmÕza
göre, kâr-yüksek ücret-temettü-faiz-rant-varlÕk fiyatlarÕndaki artÕú vb gelirlerden veya servet artÕúlarÕndan- sa÷lanÕyorsa, yüksek büyüme yÕllarÕndan
sonra artan gelir seviyesinin üst gelir gruplarÕnda daha da yüksek tasarruf
oranÕna yol açmasÕ beklenebilir. Fakat bu oran zaten yüksek oldu÷u için
daha fazla artmasÕ servet etkilerine ve/veya do÷rudan gelir da÷ÕlÕmÕnda en
yüksek dilim lehine bozulmaya dayalÕ gerçekleúebilir.
Bu mümkün müdür? Alt orta sÕnÕflarÕ krediyle geniúletilmiú gelirlerini
devr-i daim úeklinde tüketmeye ve bu yolla refah sa÷lamaya -sürekli borçla
gelen standart artÕúÕ, üst dilimiyse çok daha yüksek bir servete kavuúturmaya
yönelik geliúmeler esasen dünyada son 40 yÕlda oldu÷u için, pek de sürdürülebilir görünmüyor.
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HanehalkÕ borcunun mukayeseli olarak düúük seviyede olmasÕ artÕú
hÕzÕnÕn yüksekli÷iyle birlikte de÷erlendirilmelidir. Aksi takdirde henüz gidilecek çok mesafe oldu÷u ve penetrasyon oranÕnÕn düúük kaldÕ÷Õ iddia edilebilir. Kültürel kodlarÕn emeklilik fonu davranÕúlarÕnda bile önemli oldu÷unun
gösterilebildi÷i bir geliúmekte olan ülkeler evreninde bu kadar hÕzlÕ artÕúÕn
momentum kaybÕna yol açmamasÕ düúünülemez. Esasen hanehalkÕ borcundaki en yüksek artÕú hÕzlarÕ 2003-05 yÕllarÕ arasÕnda yaúanmÕú bulunuyor.
Tüketici kredilerinin ve özellikle konut kredilerinin çok düúük bazdan baúlamasÕ ilk yÕllardaki muazzam artÕú hÕzlarÕnÕ kÕsmen açÕklÕyor. Di÷er nedenler krediye kolay eriúim ve faiz oranlarÕndaki sert düúüútür.
Tasarruf ve yatÕrÕm
Krediler 2003 yÕlÕndan baúlayarak hÕzla artÕp, daha önce pek olmayan
tüketici ve konut kredileri de hÕzlanÕnca, artan cari açÕk ve dÕú borç stokuyla
beraber tasarruflar da azaldÕ. 2008 yÕlÕnda tasarruflar dünyanÕn en az tasarruf
eden bölgesi Sahra AltÕ Afrika’dan yüksekti; úimdi düúük. O bölgede tasarruflar son 6 yÕlda 6 puan arttÕ (milli gelire oran olarak); Türkiye’de düútü.
Yani tasarruflar yetersiz. AKP öncesinde de düúüyordu: Ama artÕk düúük
tasarruf oranÕ çok göze batar hale geldi. NasÕl artÕrÕlÕr diye düúünüyor. Biz
baúka türlü bakalÕm.
1980'lerde CJE'de (Cambridge Journal of Economics) bazÕ Keynesçiler, post-Keynesçiler ve neo-Rikardocular arasÕnda yaúanan tartÕúmalarda
tasarruflarÕn otonomlu÷u tekrar gündeme gelmiúti. Keynes, bir özdeúlik olarak, yatÕrÕmlarÕn tasarruflara eúit oldu÷unu yazmÕútÕ. AçÕk bir ekonomide
yatÕrÕmlar iç ve dÕú tasarruflara eúit oluyor. Ancak bu bir özdeúlik. Özdeúlik
her zaman diliminde tasarruflarÕn yatÕrÕmlarla el ele gitti÷i anlamÕna gelmemekte. Büyüme-yüksek tasarruf-yüksek yatÕrÕm oranÕ iliúkilerine bakarak
yüksek korelasyon elde edilen durumlarda da, korelasyon nedensellik ima
etmedi÷i için, ya nedenselli÷in yönü ya da baúka faktörlerin rolü gündeme
geliyor.
Bu konu bizi derhal Kalecki'ye götürüyor. Bazen Keynes'ten önce
Keynesçili÷in özünü formüle eden iktisatçÕ olarak nitelendirilen PolonyalÕ
iktisatçÕ (i) yatÕrÕmlarÕn tasarruflardan ba÷ÕmsÕz oldu÷unu (ii) yatÕrÕmlarÕn
gecikmeli olarak yapÕldÕ÷ÕnÕ öne sürmüútü. Buna göre yatÕrÕmlar (a) "normal" sermaye stokuyla cari sermaye stoku arasÕndaki farkÕn (b) cari gelirle
"normal" gelir arasÕndaki farkÕn artan ve do÷rusal olmayan bir fonksiyonu
olarak formüle edilir. YatÕrÕm, otonomdur ve tasarruflar yatÕrÕmlara uyum
sa÷lar. "Gönüllü" tasarruflar yatÕrÕmlarÕ finanse etmeye yetmiyorsa, ya "zorunlu" tasarruflar devreye sokulur, ya da baúka finansman-kredi olanaklarÕ
kullanÕlÕr.
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YatÕrÕmlar neye dayanÕr peki? ÇalÕúmalarda faiz oranÕ –sermayenin
maliyetinin kârdan düúük veya yüksek olmasÕ, GSYH beklentisi, kamu yatÕrÕmlarÕnÕn seviyesi, dÕú ticaret vb de÷iúkenler hassas bulunuyor. Basitçe beklenen kar akÕmÕna ba÷lÕdÕr diyebiliriz.
AslÕnda burada Keynes öncesi, örne÷in 1930 yÕlÕnda Melbourne'da
çarpan-hÕzlandÕran etkilerinden bahseden Prof. Giblin gibi pek bilinmeyen,
"klasik" bir görüúü de görüyoruz: Bu kurguda tasarruflar otomatik olarak
yatÕrÕma zaten dönüúüyor. Fakat yatÕrÕm kararlarÕ tasarruflara bakarak alÕnmÕyor.
Kalecki çizgisi, Kaldor-Kalecki iú çevrimi modelleri halinde,
1990'lardan itibaren tekrar ilgi oda÷Õ oldu. Bize iki farklÕ úey söylüyor: (1)
TasarruflarÕ artÕrmak yatÕrÕmlarÕ artÕrmayabilir -hepsi otomatik olarak yatÕrÕlsa bile, bu sefer de di÷er finansman imkânlarÕ kullanÕlmayacaktÕr çünkü yatÕrÕmlar dÕúsaldÕr. TasarruflarÕ artÕrmanÕn en önemli sonucu cari açÕ÷Õ azaltmak
olabilir, ki bu sonuç do÷rudan do÷ruya "absorbsiyon yaklaúÕmÕ" tarafÕndan
bize verilen bir sonuçtur. Cari açÕ÷Õ elastikiyet yaklaúÕmÕ veya zamanlar arasÕ
ikame yaklaúÕmÕ daha iyi açÕklÕyorsa, bu sonucun úiddeti azalabilir. (2) YatÕrÕm fonksiyonunun iki argümanÕnda do÷rusal olmayan ve gecikmeli olmasÕ
bize tasarruflardan ba÷ÕmsÕz –ama finansman imkanlarÕna ba÷ÕmlÕ- bir
kompleks dinamik verir. Parametre de÷erlerine çok hassas ve do÷rusal olmayan bir modelde dengeler birden fazla olabilir, çatallaúabilir, kararlÕ bir
yörüngede seyreden iú çevrimi aniden baúka bir yörüngeye girebilir vb.
Planlamayla yönlendirilen karma ekonomilerde görülebilecek otonom
yatÕrÕmla kalkÕnma hamlelerine uyuyor görünmekte. Cari açÕk azalabilir
çünkü yatÕrÕmlar tasarruflardan ba÷ÕmsÕzsa tasarruf artÕúÕ ek yatÕrÕma yol
açmaz. Finansman biçimi de÷iúebilir. Bu da önemli elbette. Di÷er taraftan
Kaldor-Kalecki “tasarruflar artÕnca sorun çözülür" yaklaúÕmÕnÕn fazla basit
oldu÷unu bize hatÕrlatÕyor.
YapÕlanlarÕn tam tersini yapmalÕyÕz
Çok sayÕda patikadan yola çÕkabiliriz. Solow (1956)1 ve Swan (1956)2
’dan - yola çÕkarsak, teknolojik ilerleme yoksa büyüme K’da konkav bir
patika çizece÷i için sermaye getirisi azalan getiriye tabi olur. Bu çok eski bir
fikir ama yanlÕú mÕ? Marx, “kâr oranÕnÕn e÷ilimsel düúüúü” ve OkishioShibata teoremleri bu temanÕn farklÕ versiyonlarÕnÕ sunuyor. Tek faktöre
1
2

Solow, Robert M. 1956. "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly
Journal of Economics 70: 65-94.
Swan, Trevor W. 1956. "Economic Growth and Capital Accumulation", Economic Record
32: 334-361.
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yüklenen büyüme patikalarÕ modeli geniúletip geliútirsek bile sonunda azalan
getiriye tabi olur mu? Mesela TOKø/Emlak GYO modeli. Literatürdeki deyimle "commons" (ortak araziler veya bizdeki haliyle hazine arazileri) arzÕ
limitte sonsuza gidecekse, fon yaratÕmÕ da sonsuza gidecek úekilde tasarlanmÕú bir "model" (perpetuity gibi, sonsuza kadar sürecek bir nakit akÕmÕ).
Hayal edilen talep yaratÕlÕr ve proje finansmanÕ/gayrÕmenkul geliútirme için
dÕú kaynak tahdidi olmazsa, "sonsuz iúgücü arzÕna" dayalÕ Lewis modeline
denk bir model olarak düúünülüyor: Fark úu ki "sonsuz arz edilecek olan" bu
sefer iúgücü de÷il, arazi.
Ne tür bir plan olabilir?
* Önce bir büyüme modeli olmalÕ. Optimal olaca÷Õ için dual demek.
* Tek faktöre a÷ÕrlÕk vermemeli
* Tek sanayi seçmemeli
* Beúeri sermayeye dayalÕ bir "içsel büyüme modeli -parametreleri
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KapanÇç KonuçmasÇ
Bilsay KURUÇ(*)
Hepinizin sayesinde iki güzel gün geçirdik. Öyle hissediyorum.
Zengin, gitgide zenginleúen toplantÕlar
yapÕyoruz. Bu kurultay daha yaratÕcÕ oldu.
Hem konuúmacÕ arkadaúlarÕmÕz, úöyle diyeyim, provoke oldu, hem de bizi provoke ettiler.
Yani, ilk konuúmadan baúlayarak adeta böyle
kreúendo ile yüksele yüksele, yükseldi÷i bir
noktada bitti. Bundan sonrakiler için daha etraflÕ organizasyonlar düúünmeliyiz.
Genç kuúaklarÕ, öncelikle genç akademisyenleri kast ediyorum, görmeliyiz. Yani ö÷renciler de gelmeli dinlemeli, ama öncelikle burada genç
akademisyenleri kast ediyorum. OnlarÕ buraya çekecek úekilde bunu tasarlamalÕyÕz. Çünkü, úimdi FÕndÕkçÕo÷lu kardeúimiz yaúlÕ de÷il. Yani onun yaúÕndaki, onun entelektüel kapasitesini gördünüz, bize o kapasitede ve o yaúta
insanlar lazÕm. DolayÕsÕyla tek faktörlü gidemeyiz. Tek faktörlü olmaz. DolayÕsÕyla ço÷altmalÕyÕz. Bundan sonraki organizasyonlarÕ öyle yapmalÕyÕz.
ùimdi bu 21. YüzyÕl øçin Planlama sözümüzde üstü kapalÕ bir oyun
var. Hile de÷il bu oyun. 21. YüzyÕl çÕtasÕnÕ koymazsak e÷er, yani meçhul bir
âleme açÕlmayÕ, bugünkü bu çöken Türkiye manzarasÕndan meçhul ama zor
bir âleme açÕlmayÕ göze almazsak yeniden planlamadan söz edemeyiz. Onun
için yeniden planlamadan söz ediyorsak gerek Türel’in gerek FÕndÕkçÕo÷lu’nun vurguladÕ÷Õ gibi bugün çökmekte olan bir halin çökmemesi için planlama yapmak zahmete de÷mez. Bununla genç kuúaklarÕ meúgul etmeye onlara yanlÕú bilgi vermeye de de÷mez.
21. YüzyÕla gitmek, 21. YüzyÕl zamanÕna girebilmek, o zamanÕn içine
girebilmek, perdeyi Aykut Göker aralÕyor bakÕn 21. YüzyÕlda neler var, 21.
YüzyÕlda neler olacak, nasÕl bir 21. YüzyÕl diye perdeyi aralÕyor. DolayÕsÕyla
o zamana girebilmek lazÕm.
Onun için bugün çökmekte olan bu hal, çünkü uzun zamandÕr çöküyor
ve çöktü÷ü için bizi ortaça÷a geri götürmek istiyor, onun için, onun çökmemesi için boúuna u÷raúmak, FÕndÕkçÕo÷lu’nun CHP ile ilgili yorumlarÕ da
(*)

Prof. Dr. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Ö÷retim Üyesi
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bunu gösteriyor, yani böyle bir zahmete girecek olan siyasi akla gelece÷e
dönük akÕl denmez, onun için gerçekçi olarak ciddi úeyler düúünmek lazÕm.
ToplantÕmÕz gösterdi ki, 21. YüzyÕl der demez önümüze hemen bilim
çÕkÕyor. Bu kaçÕnÕlmaz. Daha önceki planlama tartÕúmalarÕnda yani yÕllardÕr
yapÕlan, çok eskiye giden yÕllarda yapÕlan planlama görüúmelerinde, toplantÕlarÕnda, tartÕúmalarÕnda bilim böyle ön plana çÕkmÕyordu, belirleyici úekilde, lokomotif olarak çÕkmÕyordu. Ama 21. YüzyÕl dedi÷imiz zaman mutlaka
bilim çÕkÕyor, o zaman planlamada mutlaka bunu hesaba katmak lazÕm. Bunu atlayarak herhangi bir planlama egzersizi yapabilmek bu iki günlük toplantÕlarÕmÕzÕn gösterdi÷i úekilde böyle bir egzersiz yapabilmek, mümkün
de÷il. Yani bunu FÕndÕkçÕo÷lu’nun çeúitli büyüme modelleri üzerinde yaptÕ÷Õ
gezinti bize gösteriyor. Klasik modelden Harrod –Domar’Õn tek sektörlüsünden girdik, Tugan Baranovski, Luxembourg filan oralardan geldi, Sovyet
modelinin temel varsayÕmlarÕ üzerinde gezdi, hani kendisine bir saat buradan
çÕkmÕyorsun desek daha da dolaúabilir, yani o kadar zengin. Ama úu çÕkÕyor
ki mutlaka yeni bir úey lazÕm, yeni bir yaklaúÕm lazÕm. Çünkü o parametreyi
koyuyor olmuyor, bu parametreyi koyuyor olmuyor.
Yani, bizim bugün çökmekte olan halimizden hem çÕkÕú lazÕm hem de
bir büyüme modeli lazÕm. Hem çÕkÕú hem de büyüme. Eskisi kadar rahat
de÷iliz. On, on beú yÕl önceki kadar rahat de÷iliz. DolayÕsÕyla bilimi atlayarak herhangi bir planlama egzersizi yapabilmek, ciddi, samimi bir planlama
egzersizi yapabilmek mümkün de÷il.
AynÕ zamanda yegâne kayna÷ÕmÕzÕ de÷erli kÕlmak da mümkün de÷il.
Nedir o kaynak? ønsan. Gene Türel ile FÕndÕkçÕo÷lu de÷indiler. Ama burada
da tereddüdümüz var. Yani burada da sonsuza kadar gidemeyece÷imizi,
burada da gerçekçi sÕnÕrlamalardan ötürü bir süre sonra belki hemen sonra
azalan verimler getirece÷ini de görmek lazÕm. DolayÕsÕyla bu ikisi de bilim
ve insan meselesi daha çok güçlenmek üzere burada yankÕ buldu. Bilim daha
öncelikli olarak ön plana çÕktÕ. ønsanÕmÕzÕn gelecekteki misyonu daha az öne
çÕktÕ. Demek ki daha ona henüz hazÕr de÷iliz. ønsan tablosunun bugünkü
foto÷rafÕnÕ çekiyoruz ama ne olmalÕ, nasÕl olmalÕ, Yücel bey burada mÕ, ne
olmalÕ da henüz hazÕrlÕklÕ de÷iliz. Onda hazÕrlÕklÕ olmalÕyÕz. Yücel Beyin
a÷ÕrlÕklÕ, ÕsrarlÕ olarak üzerinde durdu÷u úey.
Bugünkü manzaradan öyle bir yere, 21. YüzyÕl diyoruz. O yere nasÕl
eriúilecek?
Orhan BursalÕ bugün de iki seçenek üzerinde daha çok durdu toplantÕyÕ yönetirken. O kadar candan yaúÕyor ki, hem yönetiyor hem toplantÕyÕ yaúÕyor. Ya tedrici úekilde yahut ta big bang yani Ça÷lar Güven’in buldozer
dedi÷i. Buldozer. YÕkacaksÕnÕz, yÕkÕlacak ve yeniden inúa edilecek.
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Buldozer modelinde ama bunun çok ilerde ancak ‘BursalÕ – Marx’
tablosu ortaya çÕkabilir. Yani ‘BursalÕ – Marx’ tablosu, boú zamana sahip
bilgili insanlar toplumu. Çünkü bilgisiz insanlar toplumunda zaten boú zaman var. Cahil ço÷unlu÷u. Cehaletin maliyeti çok düúük oldu÷u için, insanlar bilgili olmanÕn maliyetini göze alamadÕklarÕ için. Ama, ‘BursalÕ –
Marx’Õn önerdi÷i foto÷raftakiler bilgili insanlar. Yani kabak tatlÕsÕ yapmayÕ
biliyor. Ve buna gazeteye yazaca÷Õ çok önemli bir sütun kadar de÷er veriyor.
Bir de tersine, Okçabol’un üzerinde sÕk sÕk durdu÷u bir tersine planlama var. Yani bizi ortaça÷a götürmek úeklinde bir gerisin geriye planlama.
Bunu biliyoruz zaten. Buna planlama dememek lazÕm. AdÕm adÕm oldu÷u
için. Haa úimdi bunu yaptÕlar, bunu da tasarlÕyorlarmÕú úeklinde bunun adÕna
usulen planlama, aaa plan yapmÕúlar falan diyoruz ama tabi bu planlama
de÷il fakat bu kuvvetli bir niyet. Pratik adÕmlarÕ düúünülmüú bir kuvvetli
niyet. Bu kuvvetli niyetin yanÕnda bugünkü çöküú tablosu içinde maalesef úu
da var var. Yani Küçükkiremitçi dedi ya, 33 hedef fonksiyonlu model. Öyle
bir úey olur mu? 33 hedef fonksiyonlu deyince aslÕnda tabi hedef fonksiyonu
de÷il bunlar. Bir tane filan çÕkÕyor, iki tane çÕkÕyor. Ve bu maalesef plansÕzlÕ÷Õn teknik itirafÕ oluyor. Böyle boú bir teknik de, çöküúün parçalarÕndan
biri. Ne yazÕk ki öyle.
Yücel Bey, do÷a ile ilgili önemli bir úey söyledi. Do÷ada esas olan süreçlerdir dedi. Yani, buraya girerken bahçe úöyleydi, çÕktÕ÷ÕmÕz zaman aynÕ
bahçe de÷il. Do÷a devamlÕ de÷iúiyor. Do÷a süreklidir ve dolayÕsÕyla 33 hedef fonksiyonlu model de esas olan süreçlerdir kavramayan zihinlerle eú
zamanlÕ olarak karúÕmÕza çÕkÕyor. Böyle bir dünyada Yücel Beyin’in üzerinde durdu÷u bin bir tane plan yapÕlÕyor. Amenajman planÕ, bölge planÕ, úehrin
o mahallesinin planÕ, su planÕ, kanalizasyon planÕ filan ama hiç biri uygulanamÕyor. Zira bin bir plan, plan de÷ildir.
Ve esas olan süreçlerdir demek Türel’in iúaret etti÷i gibi, dostumuz
YalçÕn Küçük’ten naklen, esas olan navigasyondur. Tinbergen’in söyledi÷i
de esas olan navigasyondur. Ama 1980’de Tinbergen’in dünyasÕ sona erdi.
21. yüzyÕlÕn ipuçlarÕnÕ veren ülkeleri göstermek üzere Aykut Bey bize
güzelce perdeyi araladÕ. Bu perdenin arkasÕndakini de biliyor. Bize hafifçe
araladÕ, bakÕn dedi neler var orada. ùimdi orada bakÕnca o aralÕktan benim
gördü÷üm bu ùanbaúo÷lu esasÕ üzerine yeni varyasyonlar diyeyim buna.
ùanbaúo÷lu esasÕ nedir? Nur içinde yatsÕn, Selahattin ùanbaúo÷lu, “sanayileúme bir büyük malzeme hareketidir”. Özeti bu. Sanayileúme bir büyük
malzeme hareketedir. ùimdi malzemeler de÷iúiyor. De÷iúik malzemeler.
Bilim ve teknoloji sayesinde ve o iddia ile o iddianÕn hep gündemde olmasÕ
ile malzeme hep de÷iúiyor. Konuúan malzemeler çÕkÕyor. Yeni bir dünya
iúte. 21. YüzyÕl dünyasÕ. ùanbaúo÷lu esasÕnÕ unutmadan Amerika’nÕn piyasa
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tökezlemesini kabul etmesi, Aykut Bey’in iúaret etti÷i gibi bizim için çok
önemli bir veridir. Yani bize KøT Modeli gibi görünen, devlet özel sektör
iúbirli÷i.
Yani, habire ona sipariú vermek, oradan feedback almak. Bu önemli
bir úeydir. Bilim ve teknoloji bakÕmÕndan önemlidir, ama esas olarak dünya
jandarmalÕ÷Õ açÕsÕndan önemli hem korkunçtur. Amerika dünyayÕ sopasÕyla
yönetmek üzere 140 milyar dolarlÕk AR-GE tahsisatÕ yapÕyor ve bunun da 70
milyar dolarÕ baúlÕ÷Õ savunma olan askeri cihazlanmadÕr, istikrarlÕ bir úekilde
140’Õn 70’i hep askeridir. Yeni silah geliútirmedir, farklÕ olarak yeni yÕkÕm
araçlarÕ geliútirme üzerinedir ki ekonomisinin ne durumda oldu÷unu son
olarak FÕndÕkçÕo÷lu’nun FED bilançosundan da anlayabiliyoruz.
DolayÕsÕyla ekonomide çÕkÕúÕ olmayan, fakat bundan dolayÕ dünya
stratejisini sopayÕ elden bÕrakmamak üzerine inúa ederek dünyanÕn bütün
bilimini Amerika’ya çekmeye yönelen düúünce ve politika.
Son 60-70 yÕldÕr oldu÷u gibi, yani II. Dünya SavaúÕ’ndan sonra baúlayan, dünyanÕn bütün bilimini oraya çeken, bilim merkezlerini tekelci bir
úekilde orda kuran, dolayÕsÕyla bilimde kÕskançlÕ÷Õ artÕran, sÕr vermemeyi
artÕran, aynÕ zamanda bilimi bu úekilde geliútirme sayesinde dünyanÕn nefes
alÕúÕnÕ dinleyen NSA’la kuran bir çizgi.
Snowden’in açÕkladÕ÷Õ úeyler, bize dünyanÕn her an, yani en önemli
konuúmalarÕ bile, úimdi benim konuúmam, dÕúarÕda Ece’nin konuúmasÕ filan
onlarÕ bile dinliyor. OnlarÕ bile dinlemek zorunda hissediyor kendini güvenlikte hissetmek için. Bir fantezi olarak dünyayÕ dinlemez ki insan. Böyle bir
úey olamaz. Dinlemek için dinlemiyor, çekindi÷i için dinliyor. Ve bunun için
de bilimi kullanÕyor.
Ama ikincisi, Almanya’nÕn hedefi. Almanya bir iki kere tuú olduktan
sonra dünya savaúlarÕnda, Avrupa’ya hakim olma projesini baúka yollarla,
daha yumuúak yollarla yapmak istedi. øúte Avrupa Birli÷i’ni biliyoruz. Fakat
koydu÷u hedef ilginçtir. Merak eden toplum olmak. Yani, bizim ideal olarak
koyabilece÷imiz bir hedef. Yani bilimle yaúayan, bilim aklÕ ile düúünebilen
toplum olmak hedefini Almanya’nÕn kendisine koymuú olmasÕ, bizim için de
örnek olmalÕdÕr. Bundan sonraki toplantÕlar için örnek olmalÕdÕr.
Bize gelince, üç nokta ön plana çÕktÕ burada da. Bilim ön plana çÕktÕ.
ønsan ön plana çÕktÕ ve üretim ön plana çÕktÕ. Üretim de belirgin olarak Küçükkiremitçi’nin koydu÷u yurt içi katma de÷er zinciri meselesi, bence, ben
buna isterseniz yurt içi üretim zinciri diyelim, yurt içi üretim zinciri.
Neye karúÕ bu? ùimdi on küsur yÕldÕr dinliyoruz ya kendilerini liberal
sayan meslektaúlarÕmÕzdan efendim önemli olan dünya üretim zincirleri
içinde bir yere takÕlmak/ katÕlmak diyorlar. HayÕr, bunu geçen kurultayÕmÕz284

da da burada konuútuk. Yurtiçi üretim zinciri. Ha, katÕlmak, onun dÕúÕnda
kalmak, kalmamak meselesi de÷il ama öncelikle yurt içi üretim zincirini
oluúturmak. E÷er 2011’in Kore’si olacaksak e÷er, tabii onu fantezi olarak
koyuyor Küçükkiremitçi ama “iúte bakÕn, aynen input output tablolarÕndan
çÕkarak bakÕn” diyor. Böyle bir úey mi istiyoruz, diyor.
Böyle egzersizleri ço÷altmamÕz lazÕm. Ve orda bizi yurt içi üretim
zinciri kurmaya mecbur kÕlan ama radikal adÕmlar atarak mecbur kÕlan bir
úey oluyor.
Keza bu sabahÕn ilk oturumunda dile getirilen, yani do÷anÕn süreçleri
ve arazi kullanÕm meselesini onu bundan sonraki toplantÕlarda daha çok ele
almak lazÕm. Çünkü arazi kÕtlaúan bir úey Türkiye için. Zaten kÕt ama kÕtlaúan bir úey. Su gibi kÕtlaúan bir úey. KÕtlaúan faktörleri bugün nispeten bol
olan yani insanÕmÕz, gençlerimiz, gençlerimizin bollu÷u, henüz niteli÷i de÷il
ama sayÕca bollu÷unu fakat aynÕ zamanda kÕt úeyleri, kÕt faktörlerimizin ne
oldu÷unu da bundan sonra konuúmamÕz lazÕm.
YaratÕcÕ insan istihdamÕ konuúurken, yani insanÕ konuúurken hem yaratÕcÕ insanÕ daha çok konuúmamÕz lazÕm, hem de istihdam için zorunlu yeni
hedefler koyabilmemiz gerekiyor. Bilim kadar önemli bu hedefler. Bu hedeflerin içinde öncelikle kadÕn olmasÕ lazÕm. Çünkü kadÕn bizim gelece÷imiz.
Onu baúta da konuúmuútuk. Yani, toplumun gelece÷i. Yani toplum gelece÷ini ya kadÕnlar sayesinde kazanacak ya kadÕnlar nedeniyle kaybedecek. KadÕnlarÕn cesareti, kadÕnlarÕn geliúmesi, olgunlaúmasÕ sayesinde, kadÕn ve
erke÷in birlikte aydÕnlanmasÕ sayesinde. Buradan önemli bir noktaya geliyoruz. AslÕnda en önemli nokta, kendine güven. Bu bilimden de önce geliyor.
Yani, kendimize güvenirsek 21. YüzyÕl çÕtasÕnÕ, yüksek çÕtayÕ koyabiliriz.
DolayÕsÕyla kendine güven en baúta geliyor, kendine güveni dikkate almamÕz
gerekiyor.
Zengin oturumlar oldu ve hakikaten kreúendo ile oldu. Herkese hepimiz úükran duyuyoruz katÕlanlara, dinleyenlere. Keúke bunlarÕ daha çok
insan dinleyebilseydi ama bundan sonra onun düzenlemesini yapalÕm.
Belki de bu toplantÕlarÕ, ö÷rencilerin gelebilece÷i ve bazÕ genç ö÷retim
üyesi arkadaúlarÕmÕzÕn gelebilece÷i Ekim-Nisan aylarÕ gibi yapalÕm. Yani,
sÕnav zamanlarÕna, buradan ayrÕldÕklarÕ zamanlara rastlamasÕn. Daha heyecanlÕ olduklarÕ, müsait olduklarÕ zamanlarda yapalÕm.
Cumhur Bey burada yok ama Cumhur Bey’e tekrar teúekkür etmek istiyorum. Cumhur bey sayesinde bu toplantÕlarÕ sürdürecek hale gelmiú oluyoruz..
Evet, hepinize úükran duyuyoruz, saat altÕyÕ bile geçmiú, çok teúekkürler ederiz.
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21. YüzyÕlda PlanlamayÕ Düúünmek
Kurultay ProgramÕ
Tarih: 13-14 MayÕs 2011
Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. YÕl Salonu

13 MayÕs 2011
9.30-10.00 AçÕlÕú
Prof. Dr. Cemal TALUö
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
10.00-12.00 PLANLAMA VE PøYASA TARTIùMASI
Prof. Dr. Korkut BORATAV, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Prof. Dr. Tuncer BULUTAY
Dr. A. Yavuz EGE
Dr. Halit SUøÇMEZ
12.00-13.30 Ö÷le Yeme÷i
13.30-15.30 ULUSAL (øKTøSADø) PLANLAMA
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Erinç YELDAN
Ahmet ÇELENKOöLU
Alper BøRDAL
Rahmi AúkÕn TÜRELø
15.30-16.00 Kahve ArasÕ
16.00-18.30 ULUSAL TOPLUMSAL PLANLAMA
Doç. Dr. Ahmet Alpay DøKMEN, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Ahmet Haúim KÖSE
Prof. Dr. Gürhan FøùEK
Prof. Dr. Nejla Kurul TURAL
Doç. Dr. Metin ÖZUöURLU

14 MayÕs 2011
9.30-11.00

ULUSAL-BÖLGESEL-YEREL PLANLAMA
Prof. Dr. ølhan TEKELø, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Melih ERSOY
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Prof. Dr. Seriye SEZEN
Doç. Dr. Argun AKDOöAN
Doç. Dr. Ça÷atay KESKøNOK
AslÕ YILMAZ
11.00-11.15 Kahve ArasÕ
11.15-12.45 TARIM PLANLAMASI
Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Numan AKMAN
Doç. Dr. BahadÕr AYDIN
Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN
Dr. Nevzat Evrim ÖNAL
Dr. Taylan KIYMAZ
Hüseyin ÜLKÜ - Ali Fahri ÖZTEN
12.45-13.30 Ö÷le Yeme÷i
13.30-15.30 SANAYø VE TEKNOLOJø PLANLAMASI
Prof. Dr. Sencer øMER, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Ergun TÜRKCAN
Prof. Dr. Hacer ANSAL
Dr. Ozan ZENGøN
Dr. Serdar ùAHøNKAYA
Ali Ekber ÇAKAR
Aykut GÖKER
Jan NAHUM
Oktay KÜÇÜKKøREMøTÇø
Yavuz BAYÜLKEN
15.30-15.45 Kahve ArasÕ
15.45-17.45 ENERJø, ÇEVRE ve ULAùTIRMA PLANLAMASI
Prof. Dr. Nesrin ALGAN, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Muhteúem KAYNAK
Cengiz GÖLTAù
Murat TAùDEMøR
Mustafa ÖZTAùKIN
Necdet PAMøR
O÷uz TÜRKYILMAZ
Selim TULUMTAù
18.00 -
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KapanÕú ve Kokteyl
øhsan FEYZøBEYOöLU

21. YüzyÕl øçin Planlama
I. Kurultay ProgramÕ
Tarih: 6 – 7 AralÕk 2012
Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. YÕl Salonu

6 AralÕk 2012
9.30-10.00 AçÕlÕú
10.00-12.30 ENERJø ALANINDA SORUNLAR VE PLANLAMA
Cengiz GÖLTAù, Oturum BaúkanÕ
Necdet PAMøR
Olgun SAKARYA
O÷uz TÜRKYILMAZ
12.30-14.00 Ö÷le Yeme÷i
14.00-16.30 SANAYø ALANINDA SORUNLAR VE PLANLAMA
Prof. Dr. Oktar TÜREL, Oturum BaúkanÕ
Dr. Serdar ùAHøNKAYA
Yavuz BAYÜLKEN
Oktay KÜÇÜKKøREMøTÇø

7 AralÕk 2012
10.00-12.30 SANAYøDE VE ENERJøDE PLANLAMA øÇøN KURUMLAùMA, MODEL VE POLøTøKA ÖNERøLERø
Ali Ekber ÇAKAR, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Ça÷lar GÜVEN
Prof. Dr. Çelik KURDOöLU
Aykut GÖKER
12.30-14.00 Ö÷le Yeme÷i
14.00-16.30 GENEL DEöERLENDøRME
Mahmut KøPER, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Sencer øMER
Oktay KÜÇÜKKøREMøTÇø
O÷uz TÜRKYILMAZ
Mustafa SÖNMEZ
16.30 - KapanÕú ve Kokteyl
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21. YüzyÕl øçin Planlama
II. Kurultay ProgramÕ
Tarih: 30 – 31 MayÕs 2013
Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. YÕl Salonu

30 MayÕs 2013
9.30-10.00 AçÕlÕú
Prof. Dr. Erkan øBøù
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DøKMEN
10.00-12.30 øNSAN VE PLANLAMA, I
Prof. Dr. Oktar TÜREL, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Esin ERGøN
Doç. Dr. ølhan DÜLGER
12.30-14.00 Ö÷le Yeme÷i
14.00-16.30 øNSAN VE PLANLAMA, II
Prof. Dr. Korkut BORATAV, Oturum BaúkanÕ
Prof. Dr. Metin DURGUT
Hikmet ULUöBAY
Orhan BURSALI
31 MayÕs 2013
10.00-13.00 KAYNAKLARIMIZ VE PLANLAMA
Mehmet TORUN, Oturum BaúkanÕ
Doç. Dr. Yücel ÇAöLAR
Tayfun ÖZUSLU
Dursun YILDIZ
13.00-14.00 Ö÷le Yeme÷i
14.00-16.30 GENEL DEöERLENDøRME
Prof. Dr. Sencer øMER, Oturum BaúkanÕ
Oktay KÜÇÜKKøREMøTÇø
O÷uz TÜRKYILMAZ
Mehmet KAYADELEN
Orhan BURSALI
16.30 - KapanÕú ve Kokteyl
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