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KİTAPLARIMIZ 

 

      Ozan Zengin 

Doç. Dr., 21. Yüzyıl için Planlama Grubu Üyesi 

 

21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu’nun kamuoyuyla paylaştığı çalışmalar arasında iki bildiri 

kitabı bulunmaktadır. Bunlar, 2014 yılında yayımlanmıştır. İlki, Grup’un doğuşunu ilan eden 2011 

yılındaki kurultayın kitabıdır. “21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı”nın bildirileri aynı 

başlıkla Ali Somel, Aslı Yılmaz Uçar ve Ozan Zengin’in editörlüğünde kitaplaştırılmıştır. İkinci 

kitap, Grup’un ismiyle özdeşleşen “21. Yüzyıl İçin Planlama” başlıklı kurultayların üçüncüsünün 

bildiriler kitabıdır. Serdar Şahinkaya tarafından editörlüğü üstlenilerek okuyucuların ilgisine 

sunulmuştur. Alanında yetkin kişilerin yazılarıyla katkı verdiği iki kitap da Siyasal Bilgiler 

Fakültesi (Mülkiye) Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) yayını olarak 

basılmıştır.
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İlk kitap, Grup’un kurucusu ve öncü ismi Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un önsözüyle başlıyor. 

Önsöz’de Kuruç, 20. yüzyılın aklının ürünü olan planlama kavramını tanımlayarak ve günümüze 

kadarki seyrini tarihsel uğrak noktalarıyla belirterek okuyucuyu selamlıyor. Kuruç’a göre 

“planlama, bilgi ve iradenin ‘kader’e egemenliğidir”, “insan aklının zor zamanları aşmak için 

yarattığı bir kalite farkıdır.” Kuruç, burada, topyekün bütünsel planlı kalkınma anlayışı 

çerçevesinde Cumhuriyet rejiminin başardıklarına değinmiş ve 1980’den sonra bu başarı 

hikayelerinin birer birer yitirildiğinden bahsetmiştir. DPT özelinde yaşanan dramatik dönüşüme, 

yok oluşa dikkat çekmiştir. Mevcut koşulların farkında olup eleştiri getirerek, yakınarak bir şey 

üretmeme tavrının yerine 21. yüzyılda bilimsel gelişmelerin ışığında “planlama”yı yeniden rotamız 

olarak belirlememiz gerektiğini belirtmiştir. Kuruç’a göre yeni yüzyılda yeni bilgilerin ve 

becerilerin peşinde “dünya aklı”na erişmek durumundayız. 
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 İki kitaba Grup’un web sayfası üzerinden erişebilirsiniz: http://21inciyuzyilicinplanlama.org/kitaplarimiz-2/  

http://21inciyuzyilicinplanlama.org/kitaplarimiz-2/


 2 

Bu kitapta, kapsamlı bir planlama anlayışı çerçevesinde “planlama ve piyasa tartışmaları”, 

“ulusal (iktisadi) planlama”, “ulusal toplumsal planlama”, “ulusal-bölgesel-yerel planlama”, “tarım 

planlaması”, “sanayi ve teknoloji planlaması” ve “enerji, çevre ve ulaştırma planlaması” olarak yedi 

bölüm bulunmaktadır.  

Bölümlere göre kitapta işlenen konular: 

Planlama ve Piyasa Tartışmaları 

 Planlama-piyasa ikilemi ve ikisinin birlikteliği 

 Kapitalizm-sosyalizm karşılaştırması 

 Plan akılcılığı ile piyasa akılcılığı 

 Kalkınmacılık ile düzenlemecilik 

 Sosyalist planlamanın olanaklılığı 

 Neoliberal küreselleşme döneminde hakim olan iktisat anlayışı 

 Küreselleşme 

 Türkiye’ye özgü bir iktisat kuramının gerekliliği 

 Verimlilik odaklı büyüme 

 Planlama düzleminde fiyat sisteminin kullanımı 

 

Ulusal (İktisadi) Planlama 

 20. yüzyılda planlama olgusu ve deneyimi 

 Türkiye’deki planlama birikimi  

 Piyasa aracılığıyla planlama birikiminin yok edilmesi 

 Sovyetler itibarıyla sosyalist planlama uygulamaları ve buna dair tartışmalar 

 

Ulusal Toplumsal Planlama 

 Teorik, tarihsel ve güncel kapitalizm çözümlemesi 

 Sağlık hizmetlerinde sosyalizasyon ve planlama deneyimleri 

 Kalkınma planları uzantısında 12 Eylül öncesi ve sonrasında sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve 

sosyal yardımlar, iş sağlığı ve güvenliği ile bu hizmetlere özgülenmiş kurumsal yapılar 

 Sosyal politika alanında yaşanan dönüşüm, sosyal devletin çelişkili doğası ve güvencesiz çalışma 

koşulları 

 “Emek” ile geleceği inşa etme düşüncesi ve eğitim planlaması  

 Kapitalist eğitim modellerine, neoklasik iktisat anlayışının uzantısı modellere ve insan sermayesi 

yaklaşımlarına karşı sosyalist, demokratik özyönetimci bir eğitim ve eğitim planlaması anlayışı 

 Bir toplumsallık üretimi olarak öğrenme 

 

Ulusal-Bölgesel-Yerel Planlama 

 Mekânsal planlama 

 Plan hiyerarşisi / kademelenmesi 

 Belirsizlikten, parçalı yapıdan, kültürcülükten beslenen planlama karşıtı yeni sağ ideoloji 

 Neoliberalizmin taşıyıcı kayışı haline getirilen yerel yönetim dünyası 

 Türkiye’de kente bakış açısının değişimi  

 Ulusal planlama anlayışında yaşanan dönüşüm  

 Küresel piyasa düzeni çerçevesinde “düzenleyici devlet” 

 

Tarım Planlaması 

 Tarımsal ürünlerin (bitkisel ve hayvansal) yeterliliği ve güvenilirliği 

 Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği 

 Tarım emekçilerinin yaşam seviyesinin yükseltilmesi hedeflerine dayalı bir planlama kurgusu 

 Şirket tarımı ve büyük işletme tarımı yerine devlet eliyle planlı tarım 

 Tarım arazilerinin, ormanların, meraların metalaştırılması 

 Uluslararası işbölümü çerçevesinde Türkiye’nin durumu 
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Sanayi ve Teknoloji Planlaması 

 Sanayi ve teknoloji olgusunun teorik ve pratik tartışması  

 Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon/yenilik politikaları 

 “Plan”ın değersizleştirilmesi 

 Üretimi önceleyen bir planlama ihtiyacı 

 Sanayisizleşme 

 Katma değer odaklı yaklaşım ve eleştirisi 

 Sektörler üzerinden ithalat-ihracat dengesinin analizi 

 

Enerji, Çevre ve Ulaştırma Planlaması 

 Ulaştırma hizmetlerinin planlaması 

 Üretim, dağıtım ve tüketim açısından enerji politikaları 

 Enerjide dışa bağımlılık  

 Enerji verimliliği 

 Enerji-çevre ilişkisi 

 

 
 

21. Yüzyıl İçin Planlama başlıklı ikinci kitap ise iki ana eksene sahiptir. İlk eksen, “insan”dır; 

ikinci eksen ise “bilgi”, “kaynaklar” ve “sanayi”dir. Kitabın ilk yarısında “insan odaklı planlama”, 

kadın emeği ve istihdam ile eğitim, bilim ve üniversite üzerinden tartışılmaktadır. İkinci kısım ise 

doğal kaynakların, süreçlerin yönetimi; sanayileşme ya da sanayileş(e)meme; verimlilik; katma 

değer; bilgi toplumu; araştırma-geliştirme ve inovasyon gibi konulara ilişkin yazıları 

barındırmaktadır.  

Bölümlere göre kitapta işlenen konular: 

İnsan ve Planlama I (İstihdam ve Kadın Emeği) 

 Türkiye’de kadınların iş yaşamındaki yeri  

 Kadınların eğitime erişme durumu  

 Kadınının genel olarak bakım emeği  

 Kadının çocuk bakım emeği 

 Kadının ev işi emeği  

 Kadınların durumlarının iyileştirilmesi için öneriler 
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İnsan ve Planlama II (Eğitim ve Bilimin Tablosu, Geleceği) 

 Bilimin anlamı 

 Farklı yöntemsel duruşlar itibarıyla bilim anlayışları 

 Eğitim ve bilim birlikteliği 

 Kapitalizmde eğitimin, bilimin ve üniversitelerin durumu 

 Piyasa kıskacında üniversiteler 

 Cumhuriyet’in halkçı ve ilerici eğitim anlayışı 

 

Kaynaklar, Sanayi, Bilgi
2
  

 Arazi ile toprağın korunması ve uygun kullanımı 

 Nasıl bir arazi planlaması? 

 Doğa-insan-toplum birlikteliğinde doğanın insan müdahalesiyle dönüştürülmesinin ve 

geliştirilmesinin planlaması 

 Türkiye’nin yarı sanayileşmiş ve yarı kırsal durumu 

 İmalat sanayi kapasitesinin yetersizliği 

 Sanayi planının gerekliliği 

 Girdi-çıktı yöntemi üzerinden yüksek katma değer ve orta-yüksek teknoloji doğrultusunda sektör 

dökümlerine dayalı Güney Kore-Türkiye karşılaştırması  

 Dış ticarette rekabet avantajı sağlayan bir katma değer söylemi yerine üretim bazlı ülke içi katma 

değer zincirinin kurulması önerisi 

 Gelişmiş ülkelerdeki bilim ve teknoloji politikaları 

 Uluslararası iktisadi ilişkilerde üstünlük kurabilmek, rekabet edebilmek için bilgi üretimine dayalı 

bir eğitim sisteminin, üniversiter yapının kurulması gerekliliği 

 Ar-Ge’nin, yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle sanayi toplumunu aşan “bilgi toplumu”nun 

kaçınılmazlığı 

 Eğitim, teknoloji, araştırma ve geliştirme, altyapı gibi üretken harcamalarla verimlilik ve teknolojik 

gelişmeye dayalı büyüme stratejileri 

 Türkiye’de inşaat sektörüne bağlı riskli ve üretken olmayan büyüme karakteri  

 Yatırımlar ve tasarruflar üzerinden iktisat teorisi ve Türkiye pratiğine dair tartışmalar 

 DPT’nin dönüştürülmesiyle ülkesel/ulusal planlamanın son bulması  

 20. yüzyılın ve 21.yüzyılın sosyo-ekonomik gelişmeleri kapsamında “planlama” 

 

Kitap, Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un toparlayıcı, ufuk açıcı ve yol gösterici mahiyetteki kapanış 

konuşmasıyla sonlanmaktadır. Kuruç’a göre bilim, her geçen gün daha da belirleyici olmaktadır. 

Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan geriye gittiği bu günlerde bilimi göz ardı ederek planlama 

yapmak, geleceği tasarlamak mümkün değildir. En önemli kaynağımız da “insan”dır. Doğal 

kaynakların insan kaynağıyla birleşimiyle bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üretim ve sanayileşme 

hayat bulabilecektir.   

Okuyucularımıza geleceğe dönük önerileri içeren, bilgi ve analiz yoğun bu iki kitabı 

edinmelerini ve okumalarını öneririz… 

 

                                                      
2
 Kitaptaki dört bölüm toplu olarak sunulmuştur  


